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భావముం: తమ పనులను వదులకొన ఇతరులక మేల చేసేవాళళ్ళు ఉతతమల.  ఒక వలపన తమ 
పనుల తామ చేసుకముంటసూ, మరోవలపన ఇతరులక పనకొచేచ్చే పనుల చేసేవాళళ్ళు మధజమల.   

సదరర్థముం కొదద్ద ఇతరులక ఎలముంటి మేలసూ చేయనవాళళ్ళు మనషి రసూపముంలోన రాక్షసుల.  మర ఇముంక 
కవాలన ఇతరులక కడ చేసేవాళళ్ళునలతే  ఏమనలో కూడ ఎవదరక తలీదు.

న తముం కముంపముం క తముం సథ, యముం కతాత త్త్వా అనుతపపత।
యసల అసులమఖో  రోదముం, విపకముం పటిసేవత॥

ఏ పననలతే చేసేసిన తరాదత పశచ్చేతాత ప పడలల వసుత ముంద, దేన ఫలతాలనలతే ఏడచ్చేకముంటసూ భరముంచలల 
వసుత ముంద, అటల ముంటి పనన చేయక పవటమే మముంచిద. 

తమ కరజముంబ బరతజజముంచియు పరారర్థ పశపకల  సజజనుల 
దమ కరజముంబ ఘటిముంచుచున  బరహితారర్థ వాజపకతల  మధజమల 
దమకల యనజ హితారర్థ ఘాతక జనుల  దలతజల  వకథానజరర్థ భముం
గమ గావిముంచెడ వారలవదరొ యెఱముంగన  శకజమే యరకన ?

సముంసకకత మసూలముం
(భరత కహర) 

తలగు అనుసరణ
(ఏనుగు లక్ష్మణ కవి) 
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సముంగీతముం
"లల లలల లల..  లలల లల లలలల లలల"  అరుససూత  సననముం చేసుత ననడ విషష.
బయటి నుముండ విముంటనన తాతయజ చిననగా నవాదడ.

"అముంత  నవదముందుక  ఏమముంద?  మరు  కూడ  రోజూ  తీసత రుగా,  బతసూఫముం  రాగాల?"

సగదసిముంద బమమ.  
"అవునవును-  మనవడ కద,  జీనల ఎకకడక పతాయ?"  అననడ  తాతయజ నవుదతసూ.

"నువుద  మరీ  అత,  తాతయజ!  పటల పడకటముంలో కూడ  జీనల నే  చసూసుత ననవముంట
ఇముంకేముం చెపపల?” అముంద అకకడే ఉనన సుధ.  

సుధ  ఇముంటరోల  చేరముంద,  ఇపపడే.   "జీనల  వసుకనేముందుక  బగుముంటయ  గానీ  చదువు
కనేముందుక బగుముండవు" అనేద తన నశచ్చేతాభిపశయముం. 

"ఏమ  తలీల,  కొనన  కటముంబలోల  సముంగీతముం  పఫవహిముంచటముం,  కొముందరు  పట  వినబడగానే
వననపూసలల గా  కరగిపవటముం,  మర  కొముందరు  బముండలల గా  ఎలముంటి  సపముందన  లకముండ
ఉముండటముం  చసూసేత  నక అటల  అనపిసుత ముంద.  కొముందరు లలత సముంగీతముం విముంటరు,  కొముందరక
కరానటక సముంగీతముం ఇషటముం; కొముందరు  హిముందుసత నీ సముంగీతానన  ఇషటపడతారు; కొముందరు పశచ్చేతజ
సముంగీతానన మెచుచ్చేతారు- 'లోక భినన రుచి:. అయన ఈ మధజ అముందరసూ సినమా సముంగీతముం
వముంట పడడ రనుక,  చెవులోల  సపకరుల  పెటట కొన సమయమసూ సముందరర్భమసూ లకముండ ఒకట
మశగిముంచుకముంటననరు!' అననడ తాతయజ. 
"అవునవును.  అటల గే  వాళళ్ళు  చెవులక  చిలల లసూ  పడపతననయట-  మా  ఈయనీట
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డకటరుగారు చెపపరు.  మరు ఎనలన్నైన అనముండ.  ఈ కలప సినమా పటలన కూడ మరు
సముంగీతముం అముంటరుగానీ, అద రణగొణ ధదనల తపప మరోలగా ఉముండదు!" అననద బమమ. 
"అటల  అనపిముంచేద నీ జీనల క బమామ; నజముంగా ఆ రకముం సముంగీతానన  ఇషటపడే వాళలన అడగితే
వాళల   ఇముంకల చెబతారు" అననడ తాతయజ నవుదతసూ.

'అవునలముండ!  ఆ రోజులోల ఏద  'రఫ రాఫ '  అముంటసూ ఎగరలదసూ,  మరు కూడనసూ?  ఇపపడముంట
కళల  వదులలపయనల  కబటిట,  ఇటల  నలకడగా 'రాగముం'  కడతననరు గానీ?!'  వటకరముంచిముంద
బమమ. 
"'రఫ రాఫ '  కదయ  'హిప్ హాప్'!  రాగముం,  తాళముం,  బీట,  నోట అనీన  సముంగీతమే కదటోయ ,
తేడలమ లవు!   అయన వయసు పెరగే కొదద్ద  రాగముం రకత  కడతముందట-  ఎవరోచెపపరు"

అననడ తాతయజ, తగరకముండ. 

"వయసు కదు,  అనుభవముం!  అయన యీ రోజులోల పిలలలముంతా సినమా పటల  పెటట కొన
వినే వాళల  గానీ,  నజముంగా గొముంతతత  పడ అనుభవముం తచుచ్చేకముంటనన వాళళ్ళుముందరు?  సముంగీత
జాజ్ఞానముం  ఉననవాళళ్ళుముందరు?  ఏదలన ఓ సముంగీత వాయదజనన  చకకగా వాయముంచే వాళలముందరు?

సినమా  పటల  రొదలో  మన  రాగ-తాళాల  గత  ఏమౌతముంద  తలీకముండ   ఉముందసల!"

వాపయముంద బమమ. 
"అదేముం లదుల బమామ!  మా బళల వారానక రముండ రోజుల మసూజజక  కల స్ జరుగుతముంద.

రకరకల సముంగీతాల నేరపసత రు మాక.  శసతస్త్రీయల,  జానపదల,  భకత  గీతాల,  సినమా
పటల- ఏవముంట  అవి! అముంతేకదు- మాక ఏ వాయదజముం ఇషటమెలతే అద నేరపసత రు మా సర -
తలస?  అసల ఆయనక రాన వాయదజమే లదు!"   చెపిపముంద ఎనమద తరగత చదవ
వలషషవి. 
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"అమమ!  ఎముందరో మహానుభావుల!  మ సముంగీతముం సర న ఒక  సర మనముంటిక భోజననక
పిలవమామ!  అటల ముంటి వాళలన దరరముంచుకముంట చల-  పపలనీన పతాయ!"  అననద బమమ,
ఇతరులవదరక కనబడన సముంగీతముం దేవతక మొకకకన చెముంపల వసుకముంటసూ. 

"సముంగీతకరులన మెచుచ్చేకముంటనసూ, దరరముంచుకముంటనసూ, మొకకకముంటనసూ చలదు, వాళళ్ళుక
శషజరకముం చెయజల!  వాళలనుముండ విదజను గఫహిముంచి,  అభాజసముం చేయల.  అనగ ననగ రాగ-

మతశయలల చునుముండ!” అముంటసూనే, ‘సముంగీత జాజ్ఞానమ- భకత విన, సనమరరమ కలదే?” అన
కకత ఎతత కననడ తాతయజ. 

పిలలల పఫపముంచముంలో సముంగీతానన పముండముంచే మహానుభావులముందరక పేరుపేరున వముందనల!

కొతతపలల బకముందముం

చదువద ఎముంత గలరన రసజజ్ఞాత ఇముంచుక చలకనన న
చదువు నరరర్థకముంబ; గుణ సముంయుతలవదరు మెచచ్చేరచచ్చేటన
పదనుగ మముంచి కూర నల పకమ చేసిననలన నముందు నముం
పొదవడ ఉపప లక రుచి పటటగ నేరుచ్చేనటయజ, భాసకరా?

మానవుడతమకషటమగు  మముంచి పఫయోజనమాచరముంచు-

కనక అలపడొకకడద కదన పలకన,  వాన పలకకే 
మానగ జూడడ పన- సమముంచిత భోజన వళ ఈగ క
లసూనన వముంటకముంబ తనకముండగ నేరపగునోయ, భాసకరా?!

ఎముంత చదువుకననగానీ,  చదువులోన 
సరానన ఆసదదముంచటముం తలీకపతే ఆ 
చదువు వకధా. ఎముంత చకకన కూరను 
వముండనగానీ, అముందులో తగినముంత ఉపప 
లకపతే పఫయోజనముం ఏమముంటముంద?

మనముం మనక నచిచ్చేన మముంచి పనన 
చేససూత పవాల.  ఎవరో ఏద అననరన 
ఆ పనన ఆపనకకరలదు. మముంచి 
భోజనముం చేసేటపపడ గిననమద ఈగ 
వాలముందన తనటముం మానేసత మా?
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దవద విచరముం
జరగిన కథ: బటట  ఢిలీలలో ఉముంటడ వాళల అమామ నననలతో పట. సెలవలోల వాళల అమమమమ వాళల ఊరక
వచచ్చేడ.  ఇకకడ  తలగు నేరుచ్చేకననడ;  దవద,  చిటిటలతో సేనహముం  చేసడ;  ఆ పిలలల  ఇళళ్ళులోన
కషటసుఖలను తలసుకముంటసూ ఎదుగుతననడ  రచన … : అనురాధ నదళళ్ళు, పరముంక, కకషషజలల .  
చితాశల: సుహాసిన, 7 వ తరగత, రాధ ససూకల  ఆఫ  లరనముంగ , అనముంతపరముం

బటట  వచిచ్చే  ఇనన  రోజులలన వాడ అమమ-
నననల  గురముంచి  పెదద్దగా  అడగటముం  లదు.

నలగు రోజులక ఒకసర తాతయజ వాడ
చేత అమమ-నననలక ఫోను చేయసుత ననరు.

ఆ నలగు రోజులోల జరగిన కబరలనీన వరస

పెటిట వాళలక చెపేపససూత ఉముంటడ బటట . ‘ఇనన
కబరుల  ఎపపడ నేరుచ్చేకననడమామ వడ?

ఇముంటోల  ఎపపడూ  ఇముంతగా  మాటల డడ?!’

అననద సునముంద, తలలతో. 

‘అకకడ  ఇముంటోల  ఎవరుముంటరమామ,  వాడ

బటట  కథల
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కబరుల  వినేముందుక?  ఇకకడలతే  నలగురతో
కలసి  మెలసి  తరుగుతాడ.  అసల  నీక
తలీదుగానీ,  వాడ  పొటటనముండ  కబరల!
తాతమమక  కొతత  కొతత  కబరుల  చెబతాడ;

ఢిలీల  విముంతలనీన  ఇకకడ  వాడ  సేనహితలక
చెబతాడ..’ 

తలల మాటల విముంటముంట సునముందక
సముంతోషముం  కముంట  ఎకకవ  దగులగా
అనపిముంచిముంద-  'ఇకకడ  తను,  శవ  ఇదద్దరసూ
ఎపపడూ బజీగా ఉముంటరు.  వాడ చెపేపద
ఇదద్దరసూ సరగార  వినరు.  ఇముంటోల వాడక ఒకక
తోడ  కూడ  లకముండ  ఒముంటరగా
పెముంచుతననరు. ఏద ఈ సెలవల పణజమా
అన,  వాడక  విశల  పఫపముంచనన  చసూసే

అవకశముం వచిచ్చేముంద గానీ..'

కనీ  వాడ  ఆరోజు  ఉననటట ముండ  అమామ‘ ,

నీక  నేనముంట  ఇషటమేన?’  అన  అడగాడ
ఫోనులో.  

సునముంద  ఆశచ్చేరజపయముంద.  ‘ఏమెలముందరా?’

అముంద. 

‘నువుద  అమమమమ  లగా  రాతద
పడకబోయపపడ  కథల  చెపపవు;  ననేన
చదువుకమముంటవు;  నువదమ మొబలల తో
ఎపపడూ బజీగా  ఉముంటవు;  నేను  పసతకముం
చదువుకనేపపడ ఏదలన చెపపమముంట జావద
అముంకల న  అడగమముంటవు!’  అననడ.

సునముందక  తను  చేసుత నన  పొరబట
అరర్థమెలముంద.  'బటట  కనీసముం  ఇటల  అడగాడ
కనుక, తను తలసుకగలగిముంద. లకపతే ఆ
అసముంతకపిత  వాడక  ఎపపడూ  ఉముండపయద
కద?!' అనుకముంద. 

‘లదురా,  బటసూట,  నువుద  దలీల  వచచ్చేక
మనదద్దరముం  కలసి  పసతకల  చదువుదముం.

నేను నీ కబరలనీన శఫదద్ధగా విముంటను-సరన?’
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అననద, బటట క నమమకముం కలగేల.

***

ఆరోజు తాతయజ సేనహితలవరో వచచ్చేరు.

ఆ సముందరర్భముంగా సయముంతఫముం చదువు లదన
చెపేపసరు.  పిలలల  మగురరసూ,  రయనోన
గాడ-  అముందరసూ ఇలలముంతా తరగి  హడవిడ
చేసరు.  తాతమమ కసేలప వాళలన చసూసినటట
చసూసి, ‘ఒరయ బటసూట,  ఒకసర ఇటల  వచిచ్చే
కూరోచ్చే,  ఒకసర!  మ  ఢిలీల  మన  దేశనకే
రాజధాన  నగరముం  కద,  అకకడ  విశేషల
చెపప!  నేను ఎపపడూ వళలనే  లదు మర!’

అముంద.  బటట  ఆశచ్చేరజ  పయడ-  'అముంత
పెదద్దదలముంద గానీ తాతమమ ఇముంక దలీల చసూడనే
లదు' అన. 

‘దలీల  అముంట  చల  పెదద్ద  ఊరు  తాతమామ,
బోలడ  పెదద్ద  పెదద్ద  కరుల ,  మెటోశ  రలళల
ఉముంటయ.  దేశముంలో  ఉనన  అనన  పశముంతాల
నుముంచీ  వచిచ్చేన  వాళల  కనపిసత రు  అకకడ.

మన దేశ పఫధాన,  రాషటస్త్రీపత ఇదద్దరసూ అకకడే
ఉముంటరు.  దేశనక  కవలసిన  అనన
నరషయలసూ  దలీలలోనే  చేసత రట,  అమమ

చెపిపముంద!’

దవదు, చిటిట నోరుల  తరచి విముంటననరు.

‘దలీలలో ఎరఫకట అన ఒక కట ఉననద. దన
మద  ఆగషట  15 నడ  జాతీయ  జముండ
ఎగురవసత రు.  అపపడే కక,  జనవరలో వచేచ్చే
రపబలక డే  కూడ  దలీలలో  చల  పఫతేజకముంగా
జరుగుతముంద.  వర  వర  దేశల  నుముంచి
అధజక్షుల,  పఫధానమముంతఫ ల వసత రు-  మన
జాతీయ పముండగ చసూసేముందుక!’

‘బటసూట,  నువుద  ఎపపడలన  ఎరఫకటక
వళాల వా?  అకకడ  సదతముంతఫత్ర్య  దనోతలవ
వడకల  చసూసవా?’  ఉతాలహముంగా
అడగాడ దవదు. 

‘ఓ,  రముండసరుల  వళాళ్ళును.  సదతముంతఫ
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దనోతలవముం  నడ  ఎరఫ  కట  మద  జముండ
ఎగురవసత రు  మన  పఫధాన.  సదతముంతఫత్ర్య
సమరముంలో  పలరనన  జాతీయ  నయకల
గురముంచి,  వార తాజగాల గురముంచి చెబతారు.

జాతీయ గీతముం పడతారు.

దలీలలో గాలపటలన కూడ ఆ రోజున
పఫతేజకముంగా  ఎగుర  వసత రు.  అననచోటల
రకరకల  కరజకఫమాల జరుగుతాయ,  ఆ
రోజున.  మేమముందరముం మా చొకక జబలక
చినన  చినన  జముండల  తగిలముంచుకముంటముం
కూడ...

మర  మరు  మ  ససూకలోల  రపబలక  డే,

ఇముండపెముండనల  డే  ఎల  జరుపకముంటరు?’

అడగాడ బటట .

దవదు జవాబచచ్చేడ: ‘మా ససూకలోల కూడ
జరుపతారు,  కనీ  దనక  మాతఫముం  నేను
ఎపపడూ వళలను-  మముందు నలగురోజుల
పట  పన  చేసి,  ససూకలనముంతటినీ  రముంగు
రముంగుల  కగితముం  జముండలతో  అలముంకరసత ముం.

ఆ నలగు రోజులసూ కల సుల గొడవ, పఠాల
గొడవ  ఉముండదు:  హాయగా  ఆడతసూ
పడతసూ   సమయముం  గడపచుచ్చే!  కనీ
ఆగసుట  పదహేనున  ససూకలక  వళలన
ఏమముంద,  ఏద  ఒక  బసెకట  పజకటోట,
చకలటోట  ఇసత రు  అముంతే.  అముందుకనే  నేను
హాయగా 'సెలవు వచిచ్చేముంద చలరా'  అన న
నేసతగాళలతో  కలసి  ఊరముంతా  తరుగుతాను.

అయన మేముం కూడ జముండల చొకకలక
తగిలముంచుకముంటముంల.  మా  అనల  గాడలతే
వాడ  సెలకల క  పెదద్ద  జముండ  ఒకటి
పెటట కముంటడ  ఎలముంటి  సముంకచమసూ’

లకముండ చెపేపసడ. 

చిటిట  చెపిపముంద:  "నేను  మాతఫముం  ససూకలక
వళాత ను బబసూ! పఫత ఏడద ససూకలోల ఆగసుట
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పదహేనుక  మముందు  జరపే  వాజస  రచన
పటీలోలనసూ,  వకత కతద  పటీలోలనసూ,  ఆటల
పటీలోల  కూడ  నక  బహుమతల
వసత య!  ఆరోజు నేను,  మా సేనహితరాల
లత-  ఇదద్దరముం  వదక మద జాతీయ గీతాల
పడతాముం!" అన. 

అద  విననక  కొముంచెముం  సేప  ఏమ
మాటల డలదు దవదు.  వాడక తను చేసిన
తపప అరర్థమెలముంద. 'మళళ్ళు కవాలముంట మాతఫముం
తనన  ఇపపడ  ససూకలక  ఎవరు
పముంపిసత రు?  ఇపపడలతే  తను  కూడ  అనన
పటీలోలనసూ  పలరముంటడ  చెలల  లగా!

పరుగు  పముందముంలోనసూ,  కబడడ  లోనసూ  ఐతే
తనక  పటీయ  లదు,  ససూకలోల.  అయన
తను  ఆడేవాడ  కదు!  అటల  ఎముందుక
చేసేవాడో తనకే తలీదు..'  

వాడ  మఖముం  చసూససూతనే  బటట క  అరర్థముం
అయపయముంద-  'మళల  ఏద  దగుల
పడతననడ' అన. 

‘ఏమెలముంద దవదసూ,  నక చెపప!’  అననడ
పెదద్దవాడ లగా.

‘నజమేరా బటసూట!  చెలల  లగా నేను బడక
వళళ్ళువాడన  కదు.  ఎముందుక,  మర  నకే
తలయదు!  రాయటముం,  చదవటముం  రాదు
కద;  అయన కల సులో చెపేపదేద వినేవాడన
కదు...  ఇముంక  ఇముంటోలనేమ  అమమ,  ననన
ఎపపడూ  గొడవపడతముండేవాళల .  ననన
అమమన  కొటటటముం,  అమమ  ఏడవటముం,  అద
చసూసి  చినన  చెలల,  తమమడ  ఏడవటముం..

అబన,  చల విసుగార  ఉముండేద!  రాతద  పూట
సరగార నదద కూడ పటటద కదు.  ఇలల  వదల
వళలపదమన అనుకనే వాణష,  చలసరుల .
కనీ  ఎకకడక  వళాల లో  తలయదుగా?!’

చెబతననడ  సననగా,  బలహీనముంగా
ఉననదవదు. 

"నజానక  మొదటోల  చసూసిన దవదు కముంట
ఇపపడనన  దవదు  కసత  నయముంగానే
ఉననడ.  ఇకకడ  వాడ  అమమమమ  పేఫమగా
తనపిసుత ముంద..వాళల ఇముంటోలల కకముండ. వాడ
అమమమమ  తాతయజ  వాడన  చల  పేఫమగా
చసూసుకముంటరు.  పిలలలక  ఇచేచ్చేముందుక,

వారన ఆరోగజముంగా, ఆనముందముంగా పెముంచేముందుక
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పేఫమన మముంచినద ఏమముంద?"  అనుకననద,

అకకడే  కూరొచ్చేన  ఏద  ఎముంబశయడరీ
చేసుకముంటసూ వాళల మాటల విముంటనన మణ
అమమమమ. 
‘పనీల, ఇపపడ ససూకల తరవగానే వళళ్ళు!
ఇకనుముంచీ  ససూకలోల  సరగార  ఉముందువు-

సరపతముంద!’ అననడ బటట .

బటట  మాటలక  దవదు  పెదద్దగా  నవదడ.

'అయన  ఇపపడ  నననవరు  పముంపిసత రు,

ససూకలక? మా అమామ-ననన అయతే ననున
పన  నేరుచ్చేకొమమన  పముంపిముంచేసరు  ఇకకడక.

ఇపపటికే  పదహేను  ఏళల  వచేచ్చేసుత ననయ
నక- ఇముంక ససూకలమటి?!’ వాడ గొముంతలో
నరాశ అముందరక సపషటముంగా తలసిముంద. 

‘ఇకకడ  తాతయజ  చదవిసత రుల,  ననున.
ఇపపడ  సెలవులోల  చదవటముం,  రాయటముం
నేరుచ్చేకముంటననవుగా?  అముందుకన  ఇముంక
కల సులో  అనీన  అరర్థముం  అవుతాయ!  అదకక
తాతయజ  నీక  అరర్థముం  కనవి  చెబతారు
ఎటల గసూ  బటట  ధలరజముం చెపపడ వాడక’ . 

దవదు  మాటల డలదు.  వాడ
ఆలోచిసుత ననడ:  "ననున  మళల  ఇకకడ
ససూకలోల చేరుచ్చేకముంటరా?" అన. 

తను  చదువుకముంట   'చెలలళలన,  తమమళలన
ఇముంక బగా చదవిముంచచుచ్చే'  అన బటట  వాళల
తాతగారు  చెపపరు  కూడ.  అముందుకన
ఇపపడ ఇముంక  రోజూ పొశదుద్ద నేన  పనక  వళల,
తాతయజక  సయముం  చేసి,  అటపెలన
ససూకలకళల బగా చదువుకవాల! తలల రగటట
తన  సేనహితడొకడ  వారాత  పతదకల
ఇముంటిముంటిక వసత డ. తను కూడ అల కసత
కసత సముంపదససూత చదువుకవాల... 

"మాటల  ఆగాయముం"  అనుకముంటసూ  వాళల
వలప చసూసిముంద అమమమమ. దవదు మఖముంలో
ఇపపడ  ఒక  పటట దల,  కషటపడేముందుక
సననదద్ధత  కనపిసుత ననయ.  "వడన  ఇముంక
వదలకూడదు"  నరషయముంచుకముంద  ఆవిడ.

"ఈ సెలవులోల వడన మరముంత సన పటట ల.

సెలవల  అయపగానే  మళళ్ళు  బడలో
చేరపముంచల.." 

                        (తరువాత కథ మళళ్ళు..)
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తముంటర బలల
ఇతరుల రాసిన కథల,  జకల చదువుతసూ ఉముంట మనక కూడ ఇటల  కథలక తగిన ఐడయల
వసత య.  ఐతే  సముంతముంగా  కథ  రాసినపపడ  మాతఫముం  మనక  మనమే  పరశీలముంచుకవాల-  పూరత
సముంతదనముంతో కథల రాయల. 

కథనముం: లఖత  కమార , 9 వ తరగత, వివకనముంద ఇముం.మ. ససూకల, బనగముండలపడ, ఖమమముం జలల
చితాశల: లఖత  , 7 వ తరగత, రాధ ససూకల ఆఫ లరనముంగ , అనముంతపరముం.

కొతతపలలలో  ఉముండే  రాఘవరావుక  ఒక
కొడక,  ఒక కూతరు.  కొడక  'బల'క
పననముండేళళ్ళు;  కూతరు  'చముందదక'క పదేళళ్ళు.
కొతతపలలలోనే  ఏడో తరగత చదువుతననడ
బల. చెలలల చముందదకేమ ఐదవతరగత. 

బల  కసత  తముంటర  పిలల డ.  బడగు
లముంటి మాటల, చమతాకరప తలవితేటల
అతన సముంతముం.  అతను చేసే అలలరక,  ఇచేచ్చే
జవాబలక  బళల  అముందరసూ  వాడన  'బల
రామలముంగా'  అనో,  'బీరనల '  అనో
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పిలచేవాళళ్ళు. 
అద  సెలవు రోజు.  జజ  తాతయజన  అడగి
డబనల తీసుకళళ్ళు, సముందు చివరోల ఉనన సదట 
షపలోముంచి  డజను  లడూడ ల
కొనుకొకచిచ్చేముంద చముందదక. 

కటిక సముందులోలముంచి చసూడనే చసూసడ బల.

'తనక ఒకకటీ ఇవదకముండ లడూడ లనీన ఆ పిలల
ఒకకతే  తనేసుత ముందేమ'  అన  వాడక
అనుమానముం వచిచ్చేముంద. 

అముందుకన,  నేరుగా  ఆమె  దగరరకళళ్ళు,  పేఫమ
ఒలకబోసుత ననటల "చెలీల!  నక కూడ నలగు
లడూడ ల ఇవదచుచ్చే కద;  గేద తననటల  ఒకక
దనవ తనకపతే?!" అననడ. 

అటల  అడగితే  ఎవరలన  ఎముందుకసత రు?

అముందుకన వముంటనే చముందదక కూడ "ఆ చలల!
గుడల గసూబ మఖమసూ నువుదనసూ! నకేదలన
లభమా నీక ఇసేత?!  నకూ లభముం రావాల
కదరా, అననయజ?!" అముంద. 

వముంటనే మన వాడ మెదడ కముంత వగముంతో
పన  చేసిముంద.  ఇపపడ  తను  వళళ్ళు  జజ

తాతయజన  అడగిన  ఆయన  తనక
డబనల ఇవదడ. కరణముం  తను ఎపపడూ
జజ  గురముంచి  పటిటముంచుకడ.  తనద
నయనమమ  పరీట.  తను  ఆవిడ  మాట
విముంటడ.  అవసరముం  వచిచ్చేనపడే
మాటల డతాడ జజ తాతయజతో. అముంతే కక
ఆయన  ఏమెలన  సయముం  అడగితే  కూడ,

ఈ తముంటరవాడ సేవ చేయడ. 

అముందుకన  వముంటనే  తన  తీరు  మారాచ్చేడ
వాడ:  "ఎముంత  మాట  అననవు  చెలలమామ!
మాటలతోట  పలీట  కొటిటముంచవు.  సర,  నేను
ఓటమన  అముంగీకరసత ను.  మరలతే  నేను
నననను  చమతాకరముంగా  పలీట
కొటిటముంచననుక,  అపపడ  మర  నువుద
తచుచ్చేకనన  లడూడ లోలముంచి  నలగు
లడూడ లసత వా?" అననడ చముందదకతో.

"ఇముంత  మచచ్చేటగా  అడగావు  కబటిట,  సర
అగఫజా!  ఈ  ఒపపముందముం  నక  ఒకే"  అముంద
చముందదక. 

అసల కథ ఏముంటముంట,  తను డజను లడల
తచుచ్చేకనే మముందు జజ తాతయజక మాట
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ఇచిచ్చేముంద: "ఆరు నక,  ఆరు అననయజక"

అన.  'ఇపపడ  వడ  నలగు  చల'

అముంటననడ..  'మరముంకేమ?'  అన,  ఆ పప
పథకముం.

వముంటనే వాళల ననన దగరరక వళాళ్ళుడ బల-

"ననన  !  నీ  వముంటఫ కల ఏమటో తలలబడ
పతననయ. ఎముందువలలముంటవు?" అననడ.

నసూజస్ పేపర  చదువుతనన  తముండదక  కొడక
పథకముం పూరతగా అరర్థమెలముంద. 

తను ఏమ అనలన వాడ ఆశసుత ననడో,  ఆ
తరాదత వాడ ఏమ అనబోతననడో కూడ
తముండదక అరర్థముం అయజముంద.  అయన కొడక

మచచ్చేట తీరచ్చేటముం కసముం "ఒరయ  బల! ఏ
కొడకలన అలలర పనుల చేసిన,  అబదద్ధ ల
చెపిపన,  వముంటనే  వాళల  ననన  వముంటఫ కల
ఒకొకకకటి చొపపన తలలబడపతాయ"  అన
బదులచిచ్చే, మఖనన పేపరోల దచుకననడ.

వముంటనే  బల  అదుర్భతమెలన  దముంగ
సమయససూస్ఫూరతతో   "అవున,  ననన!
నువదనన తపపల చేసవ, మరనన అబదద్ధ ల
చెపపవ  కద  మర,  మన  జజ  తాతయజ
గడడముం,  మసల,  తలవముంటఫ కల  సెలతముం
తలలబడపయయ.   నకముంట  ఎకకవ
తపపల నువద చేసి ఉముండల కద,  ననన?!

నక్షతఫకడల  మ  నననన  పీడముంచి
వుముంటవు!" అననడ. 

ఈ  మాటలక   రాఘవరావు  ఖముంగు
తననటల గా  నటిముంచడ.  ఆనక  తేలకటిటన
దముంగ  వషముం  వసి,  అవాకకగా
కూరుచ్చేముండపయడ. 

పకకనే  ఉనన  పరముంధామయజక  ఈ  జక
పతదే  అన  తలీదు.  మనుమడ  తముంటర
సమాధానముం  వాడ  సముంత  తలవ
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అనుకననడయన. దముంతో ఉలల సముంగా బోసి
నవుదల  నవాదడ. బల వాళలమమ  సుగుణ
పగలబడ నవిదముంద. అతతయజక టీ ఇససూత. 
ఒపపముందముం  పఫకరముం  చెలలల  గొలల న
నవుదతసూనే  నలగు  లడూడ లన  వాడక

అముందముంచిముంద- 

అటపెలన,  వాడ  అట  తరగారనే  మగిలన
ఎనమద  లడూడ లనీ  తాతయజక  చసూపిముంచి
కనునగీటి,  ఒక  లడూడ న  నేరుగా  ఆయన
నోటిక అముందముంచిముంద!

ఓ మాట...

కొతతపలలలో  పిలలల రచనలక పశధానజత ఉముంటముంద. ఈ పసతకముంలో దదప సగముం కథల పిలలల 
రాసినవి; మగిలనవి పిలలలకసముం పెదద్దల రాసినవి.  చల కథలక బొమమల  వసిన  వాళళ్ళు కూడ 
పిలలల! వాళలముంతా అనముంతపరముం రాధా ససూకల లో ఏడ-ఎనమద-తొమమద తరగతల 
చదువుతననరు.  అటల గ, అనుకముంట మరసూ బొమమల వయచుచ్చే;  మరసూ కథల రాయచుచ్చే!

పిలలలను కలవటముం, వాళల చేత తలగులో కథల రాయముంచటముం, బొమమల వయముంచటముం, వాళళ్ళు  
పముంపిన కథలన,  బొమమలన  సరదదద్ద  మగతా పిలలలముందరక  నచేచ్చేటల   పసతకలగా తయరు 
చేయటముం, దనకసముం ఓపెన  సోరుల  ఉపకరణాలను వాడటముం, కథలన అముందరసూ ఉచితముంగా 
చదువుకనేటల  ఇముంటరనట లో  పెటటటముంతోపట,  కొనన పఫతల అచుచ్చే వసి,  ఇషటపడన వాళలక 
అముందముంచటముం మాక ఇషటముం. 

ఈ పనులనీన ఎముందుక? ఎముందుకముంట ఇవి అముందరక మేల చేసత య కబటిట! ఇటల  అముందర మేలసూ 
కర చేసే పనులోల మ శకత కొదద్ద మరసూ పలపముంచుకముండ.  బగా చదవముండ!  బగా గీయముండ! బగా 
రాయముండ!  నవదముండ!  ఆలోచిముంచముండ!  చకకగా పడముండ! మముంచి పౌరులగా ఎదగముండ!

పిలలల కథల పఫపముంచనక సదగతముం !



కొతతపలల                                                  18                                                              జులల  2018

చితతన పల
రచన: శశధర  రడడ, 7 వ తరగత,తేజ విదజలయ, కదడ. 

అనగనగా  ఒక  అడవి,  అడవి  పఫకకనే  ఒక
ఊరు  ఉముండేవి.  ఆ  ఊళల  నవసిముంచే
రామయజక  పెదద్ద  గొరఫలమముంద  ఉముండేద.

తరతరాలగా  వాళళ్ళుద  అదే  వకతత.  గొరఫలన
పెముంచటముం,  అవి  ఎదగినక  మముంచి  ధరక
అమమటముం. చల ఏళళ్ళుపట అతన వాజపరముం
బగానే  సగిముంద-  అయతే  కొముంతకలముంగా
అదముంతా కషట లోల పడముంద. 

ఆ కషట లక కరణముం ఒక చిరుతపల.

ఆ చిరుతపల అడవిలో తరుగాడేద;  రోజూ
రాతదపూట  వచిచ్చే,  ఒకటి  రముండ  గొరఫలను
ఎతత కళళ్ళుద.  రామయజ  దనన  గురముంచి
అటవశఖ  వాళలక  ఎనన  సరుల  ఫిరాజదు
చేసిన  ఫలతముం  లకపయముంద.  అటల  అన
దనన చముంపటమేమ నేరముం! 

అయన  "ఏదలతే  అదౌతముంద-  పలన
చముంపేసత ను"  అన  రామయజ  ఎముంత
పఫయతనముంచిన,  ఎనన  రకలగా  మాట
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వసిన,  చిరుతపల  మాతఫముం   తలవిగా
ఎలగోల  కనీసముం  ఒక  గొరఫనలన  తన
పతసూనే  ఉముంద.  దముంతో  రామయజ
వాజపరముం,  దనతో పట ఆరోగజముం కూడ
దబనతన సగినల. 

"ఈ పల బధనుముండ తపిపముంచుకవటముం
ఎల?" అన సతమతమౌతసూముండగా, దేవుడ
పముంపిముంచినటల  వాళళ్ళు  అననయజ  వచచ్చేడ
ఊరక. 

రామయజ  శరీరప  తీరున,  అనరోగాజనన
గమనముంచి  "ఏమెలముందరా?"  అన  అడగాడ.

రామయజ  చెపిపముంద  అముంతా  విన,  "నక
తలసు,  ఏముం  చేయలో!"  అననడ
అననయజ. 

ఆ  రోజు  రాతద  చిరుతపల  ఎపపటిలగే
గొరఫలను  తముందమన  వచిచ్చేముంద.  ఆరోజున
దనక  అకకడ పషిటగా  ఉనన  గొరఫల చల
కనపిముంచయ.  అవనీన  ఒకదననొకటి
ఆనుకొన నలబడ ఉననయ. పల తటలన
ఒక  గొరఫ  మదక  దసూక,  దన  మెడను
పటట కొన  కొరకేసిముంద.  మామసూలగా  అద
ఒక గొరఫమదక దసూకగానే మగతా గొరఫలనీన
పశణభయముంతో అరుససూత పరపయవి.  కనీ
ఆరోజున అవవ పరపలదు. 

నశరబద్దముంగా  అలగే  దనకేసే  చసూససూత
నలబడడ య.  చిరుతపలక  ఏమ  అరర్థముం
కలదు.  'ఇవాళల  నేను  రముండ  గొరఫలన
ఈడచ్చేక పతాను" అన అద వముంటనే మరో
గొరఫ  మదక దసూక,  దన మెడను పటట కొన
చీలచ్చేవసిముంద.  అయతే అదేముం చితఫమ,  సరగార
అదే క్షణానక దనక కళళ్ళు తరగినటలయముంద!

"ఏమౌతననద?"  అనుకనేలోగానే  దనక
ఎకకడ  లన  మెలకముం  వచిచ్చే,  తటలన
పడపయముంద. 

అముంతలోనే  పఫకక  గదలోముంచి  వచిచ్చేన
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రామయజ,  వాళల  అననయజ ఇదద్దరసూ తామ
తచిచ్చేన  తాళలతో  పల  కళళ్ళు,  నోరు  అనీన
కటటసరు. పలక అనీన తలససూతనే ఉననయ,

కనీ ఏమ చెయజలక ఊరుకననదద!  

తలలవారాక, పలన అటవ శఖ వారక
అపపజపపరు రామయజ,  అననయజ.  వాళళ్ళు
వచిచ్చే,  పలన  బోనులో  పెటట కొన
తీసుకపయరు. 

ఇముంతక అననయజ ఏముం చేసడ?

ఆరోజు ఉదయముం అముంతా కూరొచ్చేన దసూదతో
ఒక పదక పెలగా గొరఫలన చేయముంచడ.  వాటి

మెడ  దగరర  మటక  గొరఫ  మాముంసప
మకకల  పెటిట  కటల  వయముంచడ.

మాముంసముంలోను,  గొరఫ  బొమమల మెడల దగరర
కూడను,  అముంతట దటటముంగా మతత  మముందు
చలలముంచడ.

ఇక  ఆరోజు  రాతద  నజముం  గొరఫలననముంటినీ
పకలోముంచి  రామయజ  పడకనే  గదలోక
తచిచ్చే, తలపల, కటికల అనీన బగిముంచడ.

పల అలవాటగా అవి ఉముండే పకలోకే వళళ్ళు,
అకకడ  ఉనన  గొరఫ  బొమమలన  చసూసి,  నజముం
గొరఫల అనుకననద.  నజముంగానే మర,  అద
కొరకన చోటలల  గొరఫ మాముంసమే ఉముందయె!

అటల  మతత  మముందు పఫభావానక గురలన పల,

రముండో  గొరఫను  కొరకటముం  వరకూ
చేయగలగిముంద  గానీ,  ఆ  తరాదత  ఇక
తటట కలక పడపయముంద!  ఆ రకముంగా అద
అతతవారముంటిక-  అముంట  అటవ  శఖవార
సముంరక్షణ శలక- చేరుకననద! 

ఇక  అటపెలన  రామయజ  గొరఫల  వాజపరముం
దన దనభివకదద్ధ చెముందముంద.
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కముండబలముం - బదద్ధబలముం
"కముండబలముంతో సధముంచలన పనులన చలవాటిన బదద్ధబలముంతో సధముంచచుచ్చే"  అముంటోముంద దురారభవాన.

అముంట దన అరర్థముం కముండబలముం అకకరలదన కదు: 'అద ఉముండల; ఇద ఉముండల' అనమాట!

రచన: దురార భవాన, 7 వ తరగత, కఫ స్  వరడ ససూకల , గుముంటసూర . 
చితాశల:పూజత, 7 వ తరగత, రాధ ససూకల  ఆఫ  లరనముంగ , అనముంతపరముం.

శవపరముంలో  అముంజనన,  శవనన  అనే  ఇదద్దరు
మతఫ ల ఉముండేవాళళ్ళు.  వాళలద విడదయరాన
సేనహబముంధముం.   అముంజ  పొడవుగా,  బలముంగా
ఉముండేవాడ.  ఇక  శవకేమ  లోకజాజ్ఞానముం
ఎకకవ.  

"నీకేమరా,  కొముండల  పిముండ  చేసెలన

అమమతావు"  అనేవాడ  శవ.  "నీకూ  ఏమ
నషటముం  లదు.  బలముం  లకపయన,  నీకనన
తలవితేటలతో  ఎకకడలన  బతకేసత వు"

అనేవాడ అముంజ.  "ఇదద్దరసూ కలసేత ఇముంకవరసూ
వళలన ఏమ చేయలరబన!"  అనుకనేవాళళ్ళు
ఊళళ్ళు వాళళ్ళు.
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శవపరముంలో  దసరా  పముండగ  బగా
జరుపకముంటరు.  పముండగక అవసరమయజ
సమానుల  తచిచ్చే  అమమతే  ఈ  సమయముంలో
బగా లభాల వసత య.  అముందుకన,  ఇముంక
నలగు  రోజులోల  దసరా  పముండగ
రానుననదనగా,  అముంజ,  శవ  ఇదద్దరసూ
చేతకముందన మొతాత ల పటట కొన పొరుగసూరోల
జరగే సముంతక బయలదేరారు. 

ఆ రోజులోల ఇపపటిలగా తారు రోడల  అవ
లవు.  పొరుగసూరు వళాళ్ళులముంట ఊరకే కదు:

అడవి మారరముంలోనుముంచి వళాళ్ళుల! దర దపిడ
దముంగల, కకౄర మకగాల బడద బగా ఉముంద.

అయతే  వళళ్ళుదద్దరక  అవి  సమసజల
అనపిముంచలదు.  కముండబలముం,  బదద్ధబలముం
రముండూ ఉననవాళాళ్ళుయె!

అటల  అడవిలోముంచి  పతసూ  ఉముంట  వాళల

వనకల  ఏద  అలకడ  అయజముంద.  వాళలన
ఎవరో అనుసరసుత ననరు! "ఎవరల ఉముంటరు?"

అన ఆలోచిముంచిన శవక వాళళ్ళు దముంగల అన
నశచ్చేయముంగా  అనపిముంచిముంద.  'దముంగల
చలమముందే  ఉననటల ననరు.  వాళలతో
పరాటముం  చేసేత  కూడ  పెదద్ద  పఫయోజన ముం
ఉముండకపవచుచ్చే..'
శవక వముంటనే ఒక ఐడయ వచిచ్చేముంద. అతను
నడససూతనే  కఫముందక  వముంగి,  చేతనముండ
గులకరాళళ్ళున,  మటిటబడడలీన  తీసుకన,

గబగబ వాటిన తన దగరరునన ఒక గుడడలో
చుటిట చటకకన జబలో పెటట కననడ. 

అటపెలన  అతను  అముంజీతో  గటిటగా
మాటల డటముం  మొదలటట డ:  "ఒరయ,

అముంజీ!  మన దగరర ఇనననన డబనలననయ
కదరా!  మనలన  ఎవరలన  దచుకపతే
ఎలగ?!" అన.

"మన దగరరక ఎవరసూ రారులరా! ఇముంత పెదద్ద
శరీరానన  చసూసి  భయపడతారుల,  వాళళ్ళు!"
అననడ అముంజ, సముంగత అరర్థముంకక.
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"అయన  ఎకకవమముంద  వచచ్చేరనుక,

ననసూన ననసూన కటిట పడేసత రు, అపపడముంక ఏముం
చేసత ముం?  అముందుకన ఓ పన చేదద్ద ముం.  సముంతలో
మనక ఏమనన డబనల అవసరముం ఉముండదు
కబటిట,  ఊరకే  ఏ  పద పరక  మన  దగరర
పెటట కొన,  మగిలన  సమమలనీన
ఎపపటిమాదర  ఇదగో,  ఈ  చెరువులో
పడేదద్ద ముం:  తలసిన  చెరువ  కనుక,   మళళ్ళు
మనముం వనకక వచేచ్చేటపపడ చెరువులోక దగి
మన  మసూటన  మనముం  తీసుకముంట
సరపతముంద" అననడ శవ. 

అముంజక  తకక  పటిటనటలయముంద.  శవ
ఏమముంటననడో  అతనక  అరర్థమే  కలదు.

"అయన మతఫ డ అటల  అననడముంట ఏద
ఉననటల కద" అన తనక కూడ ఏద అరర్థముం
అయనటట తల ఊపడ. 

దముంతో  శవ  మముందుకొచిచ్చే,  మతఫ డ
జబలోముంచే  తీసినటల గా  రాళళ్ళు  మసూటను
బయటిక  తీసి,  దనన  నదలో  గిరాట
వసడ-  "గముంగమమ  తలీల!  ఎపపటిమాదర
డబనల నీ దగరర  వదల వళత ననముం.  మళళ్ళు

వనకక  వచేచ్చేటపపడ  తీసుకముంటముం  తలీల!
ఈ మాతఫముం సయముం చెయజ!" అముంటసూ.

వాళళ్ళు అట వళళ్ళుగానే ఇక ఆలసజముం
చేయకముండ  దముంగల  నలగురసూ
చెరువులోక దసూకరు. 

అముంజ,  శవ ఇదద్దరసూ మర సమసజ లకముండ
సముంతక చేరుకననరు.  ఏడ ఊళలక  ఒకట
సముంత  అద-  చల  పెదద్ద  సముంత.  తమక
కవలసిన  సరుకలనీన  కొనుకకననరు
మతఫ లదద్దరసూ.

ఇముంక  ఒకక మేకపతను మాతఫముం కొనవలసి
ఉననద.  ఆ  సముంతలోనే   ఒక  పఫకకగా
పశువుల-జముంతవుల  సముంత  జరుగుతముంద.
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మతఫ లదద్దరసూ అముందులోక పఫవశముంచరు. 

అకకడ ఒక దుకణముంలో వాళళ్ళుదద్దరక నచిచ్చేన
మేకపత  ఒకటి  కనపిముంచిముంద.  కొమమల
మెలక  తరగి,  మెరసే  బొచుచ్చేతో  నముండగా
ఉనన  ఆ  మేకపతన చసూసేత  అముంజక,  శవక
చల మచచ్చేట వసిముంద. 

"ఇద బల ఉముందరా! కొముంట ఈ పతనే
కొనల!"  అముంటసూనే  పయడ  అముంజ,  ఆ
దుకణాదరు మముందు. "మాటల డక!" అన
శవ  ఎనన  సెలగల  చేసిన  పఫయోజనముం
లకపయముంద.  దముంతో  వళలవరో
పలలటసూరవాళళ్ళు-  ఎముంత  ధర   చెపిపన
కొనేటల ననరన,  దుకణదరు  రటను
చెటటకకముంచడ: అసల ధరక రటిటముంప రట
చెపప  సగాడ.  "అముంత  రట  ఎముందుక?"

అముంట "ఇద దేవతా మేక" అనసగాడ!  

"వదుద్ద లరా!  మనక  ఈ  మేకపత  వదుద్ద .
వర  ఎకకడలన  మామసూలద
కొనుకకముందముం" అన శవ అముంట "కదు, ఇదే
కవాల!" అన మొముండకేసడ అముంజ!

దముంతో  శవ  అతనన  బలవముంతముంగా
అకకడనుముండ  దసూరముం  తీసుకొచిచ్చే,  "ఒర!

కొముందరు  దుకణాలవాళళ్ళు  నజాయతీగా
ఉముంటరు. ఎవరొచిచ్చేన ఒకే రట చెబతారు.

కొముందరు  ఇతనలగా,  మనషిక  రట
చెబతారు.  అదే  తలవనుకముంటరు.

అటల ముంటివాళలమముందు  మనముం  వసుత వుల
నచిచ్చేన  నచచ్చేనటల  ఉముండల"  అన  నచచ్చే
జపపడ.

"అయన మనముం  ఆ  మేకపతనే కొనల"

అన  పముంతముం  పటట డ  అముంజ.  దముంతో  శవ
కొముంచెముం  ఆలోచిముంచి,  "సర!  నువుద  ఎకకవ
మాటల డక-  నేను  ఎటల  చెబతే  అటల
చెయజ"  అన  కొముంచెముం  అవతలగా  ఉనన
దుకణానక  పయ  ఒక  బత  గుడడ ను
కొనుకొకచచ్చేడ.  దనక  బముంగారు  రముంగు
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పూసడ.  రముంగు  ఆరాక,  దనన  చేత
పటట కొన,  మేకపత  దుకణదరు  దగరరక
పయడ. 

అతనక తన చేతలోన గుడడ ను చసూపిససూత-
"మతఫమా!  నజముంగా  మాటల డతే  నీ  మేక
మాక   అవసరముంలదు.  మాక  బముంగారు
గుడల  పెటట బతొకటి ఉముంద.  రోజుక  గుఫ డడ
ఇసుత ముందద.  అసలలతే  ఆ  గుఫ డడ ను
అమమకనేముందుక వచచ్చేముం, సముంతక. ఇపపడ
మేముం  దనన  ఇక  అమమముం.  దనేన  పొదగ
పెడతాముం.  బముంగారు బత పిలలల ఎటల గసూ
పడతాయ.  రోజూ  ఓ  పద  పననముండో
బముంగారు  గుడల  వసేత  ఇముంకేమ,  మేముం
కటీశదరులముం  అవుతాముం,  తదరలోనే.

అముందుకన,  నీ  మేకపతను  ఏద  ఒక
రటక  ఇచెచ్చేయజ  పరలదు.."  అన  ఏదేద
చెపపసగాడ. 

దుకణదరుక  'వడ  ఏద  తలవిన
చసూపిసుత ననడ'  అన  అరర్థమెలముంద,  కనీ
కటక  ఏముంటో  ఎముంత  ఆలోచిముంచిన  అరర్థముం
కలదు. 

"ఏద-  ఆ గుఫ డడ ను ఓసర చసూపిముంచు"  అన
మాతఫముం  అననడ.  ఆ  అవకశముం  కసమే
ఎదురు చసూసుత నన శవ,  దనన దుకణదరు
చేతలో  పెటిటనటల  పెటిట,  గుఫ డడ ను  కఫముందక
వదలసడ!  గుఫ డడ  పగిల అముందులోన సన
అముంతా నేలమద పడముంద.

శవ కనుసెలగ చేయగానే అముంజ ఏడససూత
గటిటగా  అరవటముం  మొదలటట డ:  "మా
బముంగారు  బత  గుడడ !  నువుద  పగల
గొటట వు!" అముంటసూ. 

జనల అముంతా చుటసూట  మసూగారు.   శవ,

అముంజ తమ నటకనన  రకత  కటిటససూత,  "ఇద
మామసూల గుడడ  కదు!  బముంగారు గుఫ డడ !
దనన ఇతను పగల గొటట డ-  కబటిట  దన
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మసూలజముం  చెలలముంచలలముందే"  అన
అరవసగారు.

చివరక,  అముందర జకజముంతోటీ,  దుకణదరు
తన  మేకపతను  సగముం  ధరకే  వాళల  పరముం
చేసి,  నోరు  మసూసుకొన  ఇముంటిక  పవలసి
వచిచ్చేముంద!   మతఫ లదద్దరసూ  విజయగరదముంతో
మేకపతను,  సమానలను తీసుకొన వనకక
బయల దేరారు.

ఇక  అడవిలో  దముంగల  చెరువు  మొతతముం
గాలముంచి,  గాలముంచి  చివరక  ఆ  మసూటన
పటట కననరు.  అయతే దనన తరచి చసూసేత
అముందులో ఒటిట  గులకరాళళ్ళుననయ. దముంతో
వాళలముంతా  మముండ  పడడ రు:  "ఆ  ఇదద్దరసూ
ఎకకడక  పలరు!  ఇట  తరగి   వసత రు!

అపపడ వాళళ్ళు దగరర ఉనన సమమ,  సమగిఫ
మొతతముం మన సముంతముం చేసుకముంటముం!"  అన
పఫతజజ్ఞాల చేసరు. 

కలసగా మేకపతతో పట వనకక తరగి
వసుత నన  శవన,  అముంజన  వాళళ్ళు  చసూడనలతే
చసూసరు కనీ,  అముంజ కముండలన చసూసి వాళల
మదక  దసూకేముందుక  కొముంచెముం  జముంకరు.

అపపడ  వాళలలో  ఒకడ  "అనన!  వళళ్ళుద
తలవలనవాళళ్ళునుకముంటననరు.  వళలన
తలవితోట మసముం  చేసత ముం!  ఆగముండ!"  అన
తన ఆలోచన చెపపడ. అముందరసూ "సర సర"

అననరు.

అటల  మగిలన వాళలముంతా పొదలమాటనుముండ
పొముంచి చసూససూతముండగా ఒక  దముంగ మటక
మముందుక  వచిచ్చే,  శవ  వాళళ్ళుతో  పట
నడససూత  "ఎకకడ  దరకముందయజ,  మక
ఈ పముంద?!" అన అడగాడ. శవక దముంగల
పధకముం చటకకన అరర్థమెలముంద. 

వముంటనే అతను సమయ ససూస్ఫూరతతో  "ఏముంటి,

ఈ  విడూడ రముం?!  ఇద   నీక  పముందల
కనపడతసూముంద?!  నజానక  వడ  ఒక
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దముంగ.  దరలో  మమమలన   చముంపేముందుక
పఫయతనముంచడ.  వాడన చముంపటముం మాక ఓ
లకక  కదు;  కనీ  ఎటల గ లన  బముంధముంచి,

మచిచ్చేక  చేసుకొన,  వాడచేత  ఊడగముం
చేయముంచుకవాలన మా ఆలోచన.  అముందుకే
ఇదగో,  ఇటల  మారచ్చే,  వముంట తీసుకళత ననముం.

అయన  మరు  పెముంచుకముంటమముంట
దనదేమముంద,  వడన  మక   ఇచేచ్చేసత ముం!"

అననడ. 

దముంగ బతతర పయడ. అయన తేరుకొన,

నవుద  మఖముంతో  "బగుముందే!  మరు  చసూసేత
మముంచి వర  యోధులల నే  ఉననర!  దముంగలన
కూడ  మచిచ్చేక  చేసుకముంటరా,  మరు?"

అననడ.

"ఓ,  నజానక  జముంతవులన  మచిచ్చేక
చేసుకవటముం  కముంట  దముంగలన  మచిచ్చేక
చేసుకవటమే  చల  తేలక.  మా
గురువుగారు  మాక  ఛాలముంజ్  పెటట రు.

ఐదుగురు దముంగలన  మచిచ్చేక చేసుకొన తసేత
తపప,  మా  చదువు  మగిసినటల  కదన.

ఇదగో,  ఇపపటిక ఒక దముంగ లకక తేలడ.

మరో  నలగురకసముం  వతకతననముం.  ఆ
కనబడే  పొదలోల  అలకడ  అవుతననద
చసూసవా,  అకకడే  ఎవరో  దముంగల  నకక
ఉననరన న అనుమానముం.  అయతే వాళళ్ళు
ధలరజముం చేసి మా మదక వచేచ్చే వరకూ మేముం
ఏమ  చేయటనక  లదు.  అముందుకనే
ఆలోచిసుత ననను"  అననడ  శవ  నవుద
మఖముం పెటిట.
ఆ పొదలోలనేగా తమ వాళళ్ళుననద?!  దముంతో
దముంగవాడక  భయముం  వసిముంద.  "మరు  బల
ఉననరు.  వసత "  అన  చెపిప  సులభముంగా
తపిపముంచుక  పయ,  "అబనయలసూ!

వళలవరో మరీ పఫమాదకరముంగా ఉననరు. వళలన
వదలదద్ద ముం-  వర  ఎవరలన్నైన  పటట కవచుచ్చే
బదతకముంట"  అన తమ వారనముందరనీ  తరగి
అడవిలోక తీసుకళళ్ళుపయడ.

"పద పద- వాళళ్ళు మనసు మారుచ్చేకనేలోపల
మనదద్దరముం  ఊరు  చేరాల"  అన  గబగబ
నడచి,  క్షేమముంగా శవపరానక  చేరుకననరు
మతఫ లదద్దరసూ.
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మముంచితనముం
రచన: శఖమసూర వివక, 4 వ తరగత, కకషషవణ టలముంట ససూకల, యరఫగొముండపలముం, పఫకశముం జలల
చితాశల: పి.శలప, 9 వ తరగత, రాధ ససూకల  ఆఫ  లరనముంగ, అనముంతపరముం.

అడవిలో ఎలగుబముంటి ఒకటి ఉముండేద.  ఒకసర
అద తేన కసముం వతకతసూ ఉముంట,  చెటట పెలన ఓ
పెదద్ద తేనపటట  కనపిముంచిముంద. 

ఆ  తేనపటట లోముంచి  తేన  కరుతోముంద!  కొముంచెముం
కొముంచెముంగా,  చెటట  కఫముందకముంట  కరుతోముంద.

ఎలగుబముంటి  ఇముంక  ఊరుకముంటముంద?  వళళ్ళు
దనన నకటముం మొదల పెటిటముంద. 
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అద  చసూసయ  తేనటీగల!  ’అమమ!  ఈ
ఎలగుబముంటి  తేనను  నక  ఊరుకదు.  మళళ్ళు
చెటటకకతముంద.  మన  తేనపటట ను  పటట కొన,

దనన  పిముండ తనేసేటటల ముంద!’  అనుకొన,  దన
మదక దసూక కటటసగాయ. 

అద  గమనముంచిన  ఎలగుబముంటి  చేతకముందన
రాళళ్ళును, ఆకలన, చెతతను, చెటట కొమమలన  వాటి
మదక  విసిరససూత  గముంతల  వసిముంద.

తేనటీగలమ  వాటినుముండ  తపిపముంచుకొన
దసూరముంగా ఎగురుతసూ, మళళ్ళు తరగి వచిచ్చే దనన కడతసూ పయయ. 

కొదద్ద  సేపటిక  ఎలగుబముంటమ  తేనటీగలనముంచి
తపిపముంచుకొన పరపయముంద.  కనీ బలల  అనే’ ’

తేనటీగక ఎలగుబముంటి వసిన రాయ తగిలముంద
పపముం.  దన రకక కసత  విరగి వలడసగిముంద.

అద నేలమద పడపయముంద.  తేనటీగలనీన దనన
చసూసయ  కనీ,  ఏమ  చెయజలక
ఊరుకననయ. 

అయతే  కొదద్ద  సేపటిక  తరగి  వచిచ్చేముంద
ఎలగుబముంటి!  అద వచీచ్చే రాగానే అటసూ ఇటసూ

చసూసి, బలలన తీసుకళళ్ళు తన గుహలో ఒకచోట పెటిటముంద. దనక రోజూ ఆహారముం పెటిటముంద. ఏవ
ఆకలన  తచిచ్చే  పిముండేద  దన  రకకమద.  అటల  కొనన  రోజుల  గడచే  సరక  బలల  రకక
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అతకకననద! అద ఎగరగలగే సిర్థతక రాగానే ఎలగుబముంటి దనన విడచిపెటిటముంద. 

బలల తన బముంధువుల దగరరక వళళ్ళు ఎలగుబముంటి మముంచితనముం గురముంచి చెపిపముంద. 

అపపడ 'మనముం ఎలగుబముంటిన కటిటపెటిటన గానీ,  మనసులో ఉముంచుకకముండ మన బలలన
కపడముంద-  ఈ ఎలగు బముంటి ఏద పపముం మముంచిదే!’  అనుకననయ తేనటీగల.  అవనీన
ఎలగుబముంటి దగరరక వళళ్ళు  క్షమాపణ కరాయ.  తామ సేకరముంచిన తేనను ఎలగుబముంటిక
బహుమతగా  ఇచచ్చేయ.  చసూససూతముండగానే  ఎలగుబముంటి,  తేనటీగల  మముంచి
సేనహితలలపయయ!

1. ఓహొయ రాజా! ఒడడ  పొడగేమ? పటట కబోతే పిడకడ లవు?!

2. కళల  లవు గానీ నడసుత ముంద. కళల  లవు గానీ ఏడసుత ముంద. ఏముంటద?

3. తలపల సముందున మెరుపల గినన- ఏముంటద?

4. తలల దయజముం, పిలల పగడముం!

5. తలలకట తొడకకనన ఎరఫమకక దర!

6.ఒకట తొటిట, రముండ పిలలల!

7.చసూసేత చసూసిముంద గాన కళల  లవు. నవిదతే నవిదముంద గాన పళళ్ళు నోరు లదు, తముంతే తననముంద గాన 
కల లదు. ఏముంటద?!

8.చసూసేత చినోనడ, వాడ ఒముంటి నముండ నర బటటల. ఏముంటబన, అద?!

9.తల నుముండ పొగ చిమమతముంద, భసూతముం కదు. కనునలరఫగా ఉముండ కనీ రాకసి కదు. 

పకపవుచుముండ గాన పమ కదు. మరమటద?

10.నసూరు పళల , ఒకట పెదవి. ఏమద?

పడపు కథల:

జవాబల: 1. పొగ 2. మేఘముం 3. దపముం 4. రగుపముండ 5. కొవదతత 6. వరుశనగ 7. అదద్దముం 
8. టముంకయ 9. రలల 10. దనమమ
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నకక తకక కదరముంద
రచన: హరరసయ, 5 వతరగత, వికస విదజవనముం, పరముంక, కకషషజలల .
చితాశల: ధరణ, 7 వ తరగత, రాధా ససూకల  ఆఫ  లరనముంగ , అనముంతపరముం.

అనగనగనగనగా  ఒక  అడవి.  ఆ  అడవిలో
రకరకల జముంతవుల ఉముండేవి. పెదద్ద కముందేళళ్ళు
గుముంప కూడ ఒకటి ఉముండేద వాటిలో. 

ఒకరోజున ఆ కముందేళళ్ళు దగరరక  నకక ఒకటి
వచిచ్చేముంద.  "ఈ విషయముం తలస,  మక?!

మన  సిముంహరాజుగారక  ఏద  పెదద్ద  జబన
చేసిముంద. రాజ వలదుజల కతగారు ఆయనక
మముందులసుత ననరు.  ఆయన చెపపరు 'రోజూ
ఓ  కముందేలను  ఆహారముంగా  తీసుకముంట

రాజుగారక  మముంచిద;  ఆరోగజముం  చకకగా
కదురుకముంటముంద'  అన.  అముందుకన
మమమలన  రోజుకొకరుగా  తీసుక  రమమన
రాజాజజ్ఞా!" అన చెపిపముంద. 

కముందేళలక  మతపయముంద.  "రాజుగార
రోగముం-కముందేళలక  శపముం"  అన  అనీన
విచరపడ,  రాతదక  రాతేద  ఓ  సమావశముం
ఏరాపట చేసుకననయ.  

"మనముం  ఎవదరముం  దరకకముండ
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తపిపముంచుకముందముం.  ఆయన  ఏముం  చేసత డో
చసూదద్ద ముం" అననయ కొనన కరఫ కముందేళళ్ళు. 
మసల కముందేళల  వాటిన కసిర  "రాజుగారక
కపముం  వసేత  మనముందరనీ  ఒకేసర
చముంపేయగలడ.  కబటిట మనమే మరాజదగా
ఒకొకకకరముం  వళళ్ళుడముం  మముంచిద.  అయన
రాజుగార  ఆరోగజముం  కముంట  మముంచిముంద
ఏమముంటముంద పౌరులక? మ కరఫ కముందేళలక
ఏమ తలీదు ఊరుకముండ.  మేముం పెదద్దవాళళ్ళుముం
వళాత ముం,  రోజుకొకరముం!  ఒక  వారముం  రోజులోల
ఆయన  ఆరోగజమసూ  కదురుకముంటముంద;

మక ఈ శఫమా తపపతముంద" అననయ.  

కరఫ  కముందేళలక  ఆ  మాటల  నచచ్చేలదు
గానీ,  పెదద్దల  మాటక  ఎదురు  చెపపలక
ఊరుకననయ.  అటల  ఆ  మరుసటి
రోజునుముండ  పఫతరోజూ  తలలవారుతముండగానే
నకక వచేచ్చేద:  తనతోబట ఒక కముందేలను
వముంటబటట క  వళళ్ళుద.  ఇటల  ఒక  వారముం
రోజుల గడచయ.

ఆ  రోజున  కముందేళలక  కత  ఎదురలముంద
అడవిలో . దనన చసూడగానే కముందేళలక తమ

సమసజ,  అద  ఎపపటిక  పరషకరముం
అవుతముందననన  బముంగ  గురుత కొచచ్చేయ.

వముంటనే  అవనీన  నేరుగా  కటటకటట కననటట
కత  దగరరక  వళళ్ళు,  "రాజుగారక  జబన
తగిరముంద?" అన అడగాయ.  కత ఏమ  అరర్థముం
కనటల  మఖముం  పెటిటముంద:  "రాజుగారకేముం?

చకకగా  ఉననరు.  ఆయనకేముం  జబన?!

రాజవలదుజడన,  నక  తలీన  జబనల
ఏమొచిచ్చేనల,  ఆయనక?  ఈ పకరుల  ఎవరు
రపతననరో  కనుకకవాల.  ఇముంతక
ఆయనక జబనచేసిముందన ఎవరు చెపపరు,

మక?!" అన అడగిముంద చికకగా. 

కముందేళలనీన  ఆశచ్చేరజముంతో  నోళళ్ళు  తరచయ.

"ఓహ!  ఇవనీన  నకక  జతత లనమాట!

సిముంహానక  ఆరోగజముం  బనే  ఉముంద.  అయన
నకక  తమక  అబదద్ధముం  చెపిపముంద!  రోజూ
కముందేలనొకదనన తీసుక వళత ముంట 'సిముంహముం
కసమే  కద'  అనుకననముంగానీ,  నజానక
దరలోనే ఆ కముందేలను చముంపి తన ఆకలన
తీరుచ్చేకముంటోముందనమాట,ఈ  జతత లమార
నకక!  ఆ  ఆలోచనతో  కముందేళల  గుముండల
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దహిముంచుక పయయ.  

అముంతలోనే  అటగా  వచిచ్చేముంద  నకక.  ఏముంటి
అలల ళసూళ్ళు!  ఏద  మటిముంగు
పెటట కననటట ననర,  మముంచినీళల బవి దగరర!"

అముంటసూ.

కముందేళళ్ళు ఒకదన మఖముం ఒకటి
చసూసుకననయ.  ఓ  మసల  కముందేల
గటిటగా  నవిద,  నకకతో  "నకకబవా!  నీక
నసూరళళ్ళు  నముండతననటల ననయ-  ఇపపడే
మేమముంతా  నీ  గురముంచి  మాటల డకననముం;

అముంతలోనే  నువుద  వచేచ్చేసవు!   ఎటల గసూ
వచచ్చేవు  కబటిట  మా  తాడ  లగే  ఆటలో
నువద కలవు. తాడను మా కరఫవాళలముంతా
ఒక  వలప  పటట కొన  లగుతారు;  నువుద
ఒకకడవ ఒక వలప పటట కొన లగు.  ఎదుటి
వాళలను ఎవరలతే తమ వలప లగేసుకముంటరో

వాళళ్ళు  గలచినటల .  నీక కూడ తలసుగా
ఈ ఆట?!" అననయ. 

"ఓ!  తలయకేమ?  నేను  ఒకకడనీ  చల,

మమమలన అముందరనీ గలచేముందుక. కనవదముండ
మర!" అననద నకక. 

కరఫ  కముందేళళ్ళునీన  తాడన  గటిటగా
పటట కననయ ఒకవలపన. మరోవలపన నకక;

వాటననటినీ  తనవలప  లగేయలన  చల 
బలముంగా  లగసగిముంద.  కొముంత  సేప  ఆట
రముంజుగా  సగిముంద.  చసూసుత నన  కముందేళళ్ళునీన
ఉతాలహముంగా కేకల పెటట య.  నకక  తనన
తాను  మరచ్చేపయ,  శకతనముంతా  వచిచ్చేముంచి
లగుతననద.  'అనీన  సరగా  ఉననయ'

అననపపడ,  మసల  కముందేల  సెలగను
అముందుకొన,  కముందేళళ్ళునీన  ఒకేసర  తాడను
వదలసయ!  అముంతే!  నకక,  విసిరసినటట గా
వళళ్ళు  వనకల  ఉనన  బవిలో  పడపయముంద
తాడతో సహా.

మసప  నకక  పీడ  విరగడలనముందుక
కముందేళళ్ళునీన పముండగ చేసుకననయ.
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మ పసతకలకసముం లబలల

                         కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________
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మ పసతకలకసముం లబలల

                         కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________

                       కొతతపలల
పేరు: _________________

తరగత:_____సెక్షన:_______

ససూకల :_______________

సబజకట :________________
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పదలన వతక పటట కముండ!
తలగు రాదే, మాసపతదక, రామడ, , దముండయతఫ , అగిరపలల, శకకలముం, ఇముంగీలష, మముందుమాట, 

కకరకయ, సరముంగాల, గిరజనుల, అలవలమమ, సహసముం, పటట కముండ, మారరముం, జనవర, తేల, నముంద, 

అహిముంస, సతజముం.  పెల పదల ఈ కఫముంద పటిటకలో దగుననయ- నలవుగా, అడడముంగా, వాలగా, కఫముందనుముండ పెలక- 

ఎటపడతే అట! వాటిన వతక వాటి చుటసూట                 గీయముండ!

స జ డ దు లల లముం క క శ మా ప ట
కముం హ ర జ స ద ల క తద ప స మా
వ ల సముం ష హిముం ప టట ర స రరముం అ దు
రరముం గి జ త అ తే లముం క న రా హ మముం

మా దే ను ర ల స డ య క లల ప ర

వ మా ఇముం గా హిముం గు గి హ ల ట మమ శ
ల గీల రముం న క దు రా మ డ డ ల కముం
ష స దముం వ తజముం స ప దే ర న వ ల

శ ర ద తఫ వ టట డ జ ప ద ల ను

ల రరముం లముం య హ స య లల ప గిర అ జ
ప టట కముం డ తే దు ష స జ న వ ర

జ ట స దముం క శ ర ద నముం దే రా గి

   గుముండశల 
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పరపక!
"నీత:  మనముం చెయజలన పన అముంటసూ ఏద లదు.  అముందువలన మనముం అనుకనన పన పూరతయజదక
పటట వదలకూడదు" అన ఏడో తరగత సుసనన రాసిన ఈ కథ చదవితే మాకూకడ చల బధ వసిముంద. 

రచన : సుసనన, 7 వ తరగత, కఫ స్ వరడ ససూకల, గుముంటసూరు.

చితాశల:సి.భరరవి,7 వ తరగత, రాధ ససూకల  ఆఫ  లరనముంగ , అనముంతపరముం.

శవ  బగా చదవవాడ కదు;  కనీ వాడక
చదవటముం అముంట చల ఇషటముం! 

వినేముందుక  ఇదేద  విముంతగా  ఉముంద  కదసూ?

నజమే. ఇద విముంత సమసజ. చదవమన శవక
ఎవదరసూ  పఫతేజకముంచి  చెపపనవసరముం  లదు-

ఎముందుకముంట  వాడ  రోజముంతా  పసతకల

పటట కొనే  కూరుచ్చేనేవాడ;  అయతే  అముంత
సేప కూరుచ్చేనన వాడ లోపలక ఏమ ఎకేకద
కదు!  ఒక అరగముంట పట కషటపడ ఏమెలన
బటీట  కొటిటన,  మరో పద నమషలోల దనన
మరచ్చేపయవాడ!

దముంతో వాడక వాడకే కషటముం  అనపిసుత ముండేద;
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టీచరలముంతా వాడన  'మొదుద్ద  శవ'  అనేవాళళ్ళు.
తోటి పిలలల ఎగతాళ చేసేవాళళ్ళు.

శవ చిననపపడే వాళల ననన ఇలల  వదలసి ఎటో
వళళ్ళుపయడ.  ఇముంటోల  అమమ,  చెలల,  తను-

మగురర  ఉముండేవాళళ్ళు.  అముందుకన  వాళళ్ళుమమ
వాడక రకరకల పనుల చెబతసూ ఉముండేద-

"ఫలన వాళళ్ళుముంటిక వళళ్ళు అపప తీసుకరా;

కఫపొడ  ఐపయముంద;  ఆవాల  కొనన
ఇమమను; కూలక ప; వాళళ్ళుక సుననముం పూసి
పెటట , కసిన డబనల ఇసత రు.." అముంటసూ. 

రాను రాను ఆవిడ ఇముంక రాగముం  మొదల
పెటిటముంద:  "ఎపపడూ  పసతకల  పటట కొన
కూరుచ్చేముంట  ఇలలటల  గడసుత ముంద?  అయన
నీక ఏమ చదువు రావటలదు  కద,  బడక

పయదముందుక?" అన. 

ఈ పఫశనక  జవాబ  ఎటల  చెపపలో  శవక
అరర్థముం  కలదు.  కనీ  బడ  మానయజటముం
మాతఫముం  వాడక అసలల ఇషటముం  లదు.  ఇటల
ఇముంకొనననళల  గడచయ.  అయన చివరక
అమమ మాట నగిరముంద.  శవ చదువు మానేసి,

గాజరజ్ లో పనక చేరుకవాలల వచిచ్చేముంద. 

అయతే  అకకడ  వాడక  కషట ల
ఎదురయజయ.  గాజరజ్ ఓనర వాడతో పన
చేయముంచుకనేవాడ గానీ,  మనసు పెటటటముం
లదన విపరీతముంగా తటటవాడ. 

ఆ  సమయముంలో  వాడక  పటనముం  గురముంచి
తలసిముంద.  'పటనముంలో  ఎకకడో  ఒకచోట
బతకకవచుచ్చే.  ఇటల  రోజూ తటల  తముంటసూ
ఉముండనకకరలదు..!'  

దముంతో  ఒక  రోజున  వాడ  ఎవదరక
చెపపకముండ  బయలదేర  పటనముం
వళళ్ళుపయడ.  అకకడ  టీ  దుకణాలోలను,

హటళలలోను పన చేసుకముంటసూ ఇక ఇముంటి
ధాజస అనేదే లకముండ వారముం పద దనల
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గడపడ.  అయతే  తదరలోనే  వాడక  ఆ
బదతక మద రోత పటిటముంద.  'అదముంతా ఓ
మరక  పఫపముంచముం!  మరకలోనే పెరుగుతసూ,

మరకలో  పడకొన  నదదపతసూ,  బదతక-

తారు అముందరసూ. ఇటల  బదతకటముం కముంట తను
పలలలో ఉముండటమే నయముం!’

ఇక కొడక ఇలల  వదల పెటిట పయ సరక
శవ వాళల అమమ శముంతమమక రకక తగినటల
అనపిముంచిముంద.  అపపటి  వరకూ  వాడన
చసూసుకొన బదతక ఈడచ్చేన ఆమె, ఇపపడ
రోడడ న  పడముంద.  తలల,  కూతరు  ఇదద్దరసూ
కూడ పటటణముం చేరుకననరు. 

పటటణముం అముంత పెదద్దదన ఆమె అనుకలదు.

తీరా దనన చసూసేసరక 'తను, తన కూతరు

అకకడ ఎటల  బదతకకవాల?'  అన ఆమెక
విపరీతమెలన  భయముం  వసిముంద.  తలల,  బడడ
ఇదద్దరసూ  రోడలమద  అడకకముంటసూ
పయరు.  శవ  ఫొటో  ఒకటి  అముందరక 
చసూపిససూత  "వడ  న కొడక శవ.  వడన
ఎకకడలన  చసూశరా?"  అన  అడగడముం
మొదలపెటిటముంద, వాళల అమమ. 
సరగార  ఆ  సమయనక  పఫభుతదముం  వారు
పటటణముంలోన  బచచ్చేగాళలన  సముంసకరముంచే
కరజకఫమముం  ఒకటి మొదల పెటిట  ఉననరు.

వాళళ్ళు  బకముందముం  ఒకటి  రోడడ  మద
అడకకముంటనన  తలలన,  పిలలన  కనుగొన,

వాళలన తామ నడపే "హముం"క తీసుకళలముంద.

వళల  అదకషటముం  కొదద్ద  అకకడ  ఉనన  అధకర-

మానవతదముం  ఉననవాడ-  ఆయన  వాళల
వివరాలనీన  అడగి  తలసుకొన,  పలీసుల
సహాయముంతో పటనముం మసూలలోల  ఉనన  శవను
వతక పటట డ.

అపపటికే  పటనప జీవితముం  అముంట విసుగతతన
శవ,  తలల-చెలలళల  సిర్థతన  చసూసి
చలముంచిపయడ.  "నేను  ఇలల  వదల
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పరపతే  వళల  పరసిర్థత  ఇముంత  ఘోరముంగా
అవుతముంద-  దనక నేనే బధుజడన కద?"

అన వాడలో పశచ్చేతాత పముం మొదలలముంద. 

"నేను  మముంచిగా  ఉముంటను  సర,  మేముం
అముందరముం  మళళ్ళు  మా  ఊరక  వళళ్ళుపతాముం.

నేను  కూల  పన  చేసెలన  సర,  మా
కటముంబనన పషిముంచుకముంటను"  అననడ
అతను, ఆతమ విశదసముంతో.

'హముం'  అధకర శవను మెచుచ్చేకన,  "ఆ
బధజత పఫభుతదముం తీసుకముంటముందల; నువుద
అముంత  శఫమ  పడనకకరలదు.  నువుద-మ  చెలల
చేయలలముందలల  బగా  చదువుకవటముం;

బధజత  గల  పౌరులగా  ఎదగటముం.  దనలో
వజకతగతముంగా కూడ,  నక చేతనలన సయముం
నేను  చేసత ను.  మరు  బగా  చదవి

సమాజముంలో  మముంచి  పేరు
సముంపదముంచుకవటమే  నక  కవాల"

అననడ, వాళలన ఊరక సగనముంపతసూ.

అటల  శవ,  శవ  చెలల  కూడ మళళ్ళు  బడలో
చేరారు.  అయతే ఆశచ్చేరజముం,  ఇపపడ శవక
తను  చదవినవనీన  అదుర్భతముంగా
గురుత ముంటననయ!  అపపటివరకూ  అతనన
'మొదుద్ద '  అననవాళళ్ళుముంతా ఇపపడ  'శవ బల
తలవలనవాడ;  చల  మముంచివాడ  కూడ"

అనటముం మొదల పెటట రు. 

శముంతమమ కూడ "చదువముందుక?"  అనట ముం
మానేసిముంద.  పెలపెచుచ్చే  "ననున  క్షమముంచురా!

నువుద  చదువుకముంట  అనన
చదువుకనవదలదు  ఇననళసూళ్ళు"  అన
బధపడముంద.  ఆపెలన  శవ  పఫభుతద
సహాయముంతో  పెల  చదువుల  కూడ  చదవి,

పటీ  పరీక్షలోల  నగిర,  పఫభుతాదధకర
అయజడ:  "మానవతదముం  ఉనన  మముంచి
అధకర-ఈయనక  పఫజల  కషటముం  తలసు"

అనపిముంచుకననడ. 
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పరవరతన
రచన: వి.శశవణ, 7 వతరగత, పశథమకననత పఠశల, కముంకణాల పలల 
చితాశల: పి.శలప,9 వ తరగత, రాధా ససూకల  ఆఫ  లరనముంగ , అనముంతపరముం.

శశవణ  వాళళ్ళు  తరగతలో  పిలలలముందరసూ
పఠాలను శఫదద్ధగా వినేవారు-  ఒకరు తపప.  ఆ
వినన పిలల డ కలకటరు గార అబనయ బబల .

అతను  చివర  బలల  మద  కూరుచ్చేన  బగా
అలలర  చేసేవాడ.  అముందరనీ ఏడపిముంచేవాడ.

అయన ఎవదరసూ అతనన  తపప పటటవాళళ్ళు
కరు- కలకటరు గార అబనయ కనుక.  

ఒకరోజున శశవణ వాళళ్ళు తరగతక హెడమసటర
గారు వచచ్చేరు: "ఉపధాజయ దనోతలవానక
ఇముంక మసూడ రోజుల మాతఫమే ఉననద. ఆ
రోజున  పఫత  తరగత  నుముండ  ఒకరు
మాటల డలల  ఉముంటముంద:  ఉపధాజయుల
గొపపదనముం గురముంచి చెపపల. మర మ తరగత
నుముండ ఎవరు మాటల డతారు?"  అడగారు. 
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శశవణ  టకకన  చెపేపసిముంద:  "మా  తరగత
నుముంచి బబల  వసత డముండ" అన. 

బబల  చకలన తల ఎతాత డ. "నేను రాను!"

అన  అరుదద్ద మనుకననడ.  అయతే
అముంతలోనే  హెడమసటరుగారు  బబసూలన
నలబడమన,  విపరీతముంగా మెచుచ్చేకనేశరు:

"నక  చల  సముంతోషముంగా  ఉముంద.  బబసూల
ఇచేచ్చే  సపచ న  వినేముందుక  మేమముందరముం
ఎదురు చసూససూతముంటముం" అన చెపేపసరు.

దముంతో బబల  నోరు మసూత పడముంద.  అముందర
మముందసూ "ఇద మసముం! నేను మాటల డను! 

ఇదముంతా  కవాలన  చేసిముంద  శశవణ!"  అన
అనలకపయడ.  బకక మొహ ముం పెటట కొన
ఊరుకననడ.

ఇముంటిక  వళళ్ళుసరక  వాళల  ననన  అకకడ
కరీచ్చేలో కూరుచ్చేన ఉననరు. ఆయన దగరరక
వళళ్ళు,"ననన!  ఉపధాజయుల  గొపపదనముం
గురముంచి  ఏమన  చెపపల?  వాళళ్ళు  నజముంగా
గొపపవాళాళ్ళు, ననన?" అన అడగాడ బబల . 
"అవును బబసూల!  వాళళ్ళు చెపేప చదువు వలలనే
మనక  పఫపముంచముం  గురముంచి  తలసుత ముంద.

అముందుకే  గురువులను దలవముంతో పలచ్చేరు.

నేను  ఈరోజున  ఈ  సర్థ నముంలో  ఉనననముంట
అద మాక చదువు చెపిపన ఉపధాజయుల
వలలనే!" అననడ బబసూల వాళళ్ళు ననన. 
ఆ  తరాదత  బబసూల  తోటమాల  దగరరక
వళాళ్ళుడ.  "అముంకల,  అముంకల!  టీచరుల
నజముంగా  గొపపవాళళ్ళునముంటవా?"  అన
అడగాడ.

"అవును చిననబబసూ!  వాళల వలలనే మనమసూ
గొపపవాళలమౌతాముం" అననడ తోటమాల. 

"అవున?  మర  వాళళ్ళుముంతా  నజముంగానే
గొపపవాళలయతే,  మర నువుద  తోటమాలల
ఎముందుక  ఉననవ?  నువద  ఏ  కలకటరో,



కొతతపలల                                                  43                                                              జులల  2018

సరపముంచో,  డకటరో  అయ  ఉముండొచుచ్చేగా?"

అననడ బబసూల, తలవిగా. 

తోటమాల విచరముంగా మఖముం పెటిట  "నేను
వాళల  మాట వినకపవడముంతో ఇదగో,  ఇటల
అయజను.  అటసూ ఇటసూ కకముండ సరగార
సిర్థరపడలకపయను" అననడ. 

"అదేముంటి?  చదువుకనే  రోజులోల  నువుద
ఏ ముంచేసేవాడవి?"  అడగాడ  బబల .  "నేను
వనక  బముంచీలో  కూరుచ్చేన  పిలలకూతల
కూసేవాడన"  అన  తోటమాల  అనగానే
బబసూలక తన భవిషజతత   కనపిముంచిముంద. 

ఉపధాజయ దనోతలవముంనడ బబల  చల
చకకగా  మాటల డడ.  అముందరసూ  అతనన
బల  మెచుచ్చేకననరు.  బబసూలక  ఒకకసరగా

చెపపలనముంత సముంతోషముం అనపిముంచిముంద. 

తరవాత వాడ శశవణ దగరరక వళళ్ళు "నువుద
హెడమసటరు  గారక  న  పేరు  చెపపగానే
మముందు చల కపముం వచిచ్చేముంద.  కనీ నువుద
నలో  మారుప  తచేచ్చేముందుకే  అల  చేశవన
తలసుకననను.  ననున  క్షమముంచు"

అననడ. 

"అయజయోజ,  అటల  అముంటవముంటి?  నీలో
మముంచి మారుప తీసుకరావడముం న బధజత!

నేను ననున మారాచ్చేననుక,  అపపడ నక
గురువును  అయనముంత  సముంతోషముం  వసుత ముంద
..." అననద శశవణ నవుదతసూ. 
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పిటట తలవి
రచన: S.అఫఫన , P.నముందత, 8 వ తరగత, రవముందద భారత ససూకల , అనముంతపరముం.       

చితాశల:సి.భరరవి, 7 వ తరగత, రాధ ససూకల   ఆఫ  లరనముంగ , అనముంతపరముం 

మామళళ్ళుపలలలో  పెదద్ద  మరఫ  చెటట  ఒకటి
ఉముండేద. ఆ చెటట  తొరఫలో ఒక పిటట, దన పిలల
నవసిససూత  ఉముండేవి.  తలల  పక రోజూ పయ,

తన పిలల కసముం ఆహారముం వతక తచేచ్చేద. "చిటిట
పిలల,  పపముం ఇముంక రకకల రాలదు"  అనేద.

పక  పిలల  ఆ  పరుగులను  తన  చల
సముంతోషముంగా ఉముండేద. 
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కొనన   రోజులక  పిలల  రకకల
గటిటపడసగాయ.  అద  గురతముంచిన  తలల  పక
మెలల  మెలలగా  దనన  గసూటి  చివర  వరకూ
వచేచ్చేముందుక,  ఒక  రకకను  తరచేముందుక,

మెలలగా రముండో రకకను కూడ తరచేముందుక
శక్షణనవదటముం మొదలటిటముంద: 

"ఇదగో,  నేను ఎల ఎగురుతానో చసూడ!

అయతే ఎగరాలముంట రకకల గటిటపడల. నీవి
ఇముంక  లతగానే  ఉననయ.  ఇముంకొముంచెముం
గటిటపడడ క,  అపపడ  ఎగురుదువు-

తొముందరపడ ఎగిరతే పఫమాదముం, అరర్థమెలముంద?!

కఫముంద  పడపతావు!  అముందుకన  జాగఫతతగా
ఉముండల:  నేను  ఎగరమననపపడే  ఎగరాల!

ఇపపడ మటక,  నేను ఎల ఎగురుతానో
బగా గమనముంచు.." అన ఎగిర చసూపిముంచేద.

అటల  పిలలక ఎగరటముం ఎలగో చసూపిముంచిముంద
కనీ,  దనన  సముంతగాఎగరనవదలదు  తలల.
దనక కవలసిన ఆహారానన కూడ తనే తచిచ్చే
ఇచేచ్చేద.  తలలన  చసూసి  "నేనసూ  ఎగురుతా
తదరలో" అనుకముంటసూ రకకల అలల డముంచేద
పిలల పిటట. 

ఆ సమయముంలో ఒకరోజు ఉదయనేన పిలలక
ఆహారముం తచిచ్చే ఇవదటముం కసముం పయన తలల
పక ఇక తరగి రాలదు!

సమయముం గడసుత నన కొదద్ద పిలలక కడపలో
ఆకల  మొదలలముంద.  దముంతోపట  'తలలక
ఏమెలముంద' అన ఆముందళన మొదలలముంద. 

మధాజహనముం కవసుత ముండగా ఇక ఆగలక,  అద
మెలలగా  గసూటి  చివరక  వచిచ్చేముంద.  ఒకక
రకకనీ  అలల డముంచి  చసూసుకననద.  ఆ  పెలన
రముండ రకకలీన ఒకకసర అలల డససూత ధలరజముం
చేసి మముందుక దసూకేసిముంద!

ఒకక  సరగా  రకకల  కలకకమననయ!

బల  నొపిప  పటిటముంద.  కనీ  ఒకక  క్షణముం
మాతఫమే!  ఆ  తరాదత  చసూసేసరక  తను
ఎగురుతననద!  కఫముంద  పడపలదు!  అటల
మెలలగా  కఫముందక  వాల,  నేలక  దగరరగానే
కొముంచెముం  కొముంచెముంగా ఎగురుతసూ ఆ పశముంతముం
అముంతట కలయ తరగిముంద పక పిలల. 
"అమామ!  అమామ!"  అన అరుససూత,  తకకవ
ఎతత  కొమమల మద వాలతసూ పయన పిలల
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పిటటక చివరక అకకడక దగరరోలనే కనబడముంద
తలల.  పిలల  పిటట  సముంతోషముంగా  తలల  మదక
దసూకబోయముంద.

"దగరరక రాక! అకకడే నలబడ!" అరచిముంద
తలలపిటట భయముంతో వణకపతసూ. 

"ఏమెలముంద?  ఎముందుక?"  అడగిముంద పిలల పిటట,
అకకడే నలబడపయ.

"కనపిముంచటలద,  న మద అముంతా ఒక  వల
పరచుకొన ఉననద.  నేను ఎముంత కదలతే అద
నచుటసూట  అముంతగా  బగుసుకపతముంద!

వటగాళళ్ళు వలల వసి పెడతముంటరు ఇల.

మనముం ఆ వలల దగరరక  రాకూడదు.  నేను
చసూసుకక,  ఇటల  వచిచ్చే,  ఇముందులో 

చికకకపయను!"  అముంద  తలలపిటట
ఏడససూత.
అపపడ  గానీ  పిలల  పిటటక  అకకడొక  వల
ఉముందన  తలీనే  లదు!  దనన  చసూసేత  పిలల
పిటటక కూడ ఏడపొచిచ్చేముంద.

అయన  అద  ఏడపను  ఆపకొన  వలన
జాగఫతతగా పరశీలముంచి చసూసిముంద.

గటిట  దరాలతో  పేనరు  వలను.  దరాల
మధజ దసూరముం ఎకకవ లదు. 

అయతే  వలక  ఒకవలపగా  కొనన  దరాల
తగిపయ  ఉననయ.  తలల  జాగఫతతగా
అటవలప  నడసేత,  ఆ  దరాల  మధజలోముంచి
బయట పడచుచ్చే.."

అద తలలక ధలరజముం చెపిప, దనన మెలలగా ఆ
తగిపయన దరాల వలపగా నడపిముంచిముంద. ఆ
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దరాల మధజ  సముందుల నజముంగానే  పెదద్దగా
ఉననయ!  అకకడ  దసూరుకొన,  పిలల
సయముంతోటి  వలలోముంచి  పూరతగా
బయటికొచేచ్చేసిముంద తలల!
తలల పిటట, పిలల పిటట రముండూ ఆ దగరరోలనే ఉనన
నీళలతో  మఖముం  కడకకన  సేద  తీరాక,

రముండూ  కలసి  ఎగిర,  సముంతోషముంగా  తమ

గసూటిక చేరుకననయ!

"నేను నీలగా ఆలోచిముంచనే లదమామ!  వలలో
చికక  పడే  సరక  న  మెదడ
సతముంభిముంచిపయముంద.  నువుద  బల  తలవిగా
ఆలోచిముంచవు-  ఆపదల  వచిచ్చేనపపడ
నజముంగానే,  అసలల కముంగారు పడకూడదు!"

అన పిలలన మెచుచ్చేకననద తలల.

ఒకతనక ఎడమ కల బసూల కలర లోక మారముంద.

గాభరా పడ డకటరుక చసూపిముంచడ. 

డకటర: కల మొతతముం విషముంతో నముండపయముంద.   ఆ విషముం మొతతముం శరీరానక పకే అవకశముం ఉముంద 
కనుక...వముంటనే ఆపరషన చేసి కల తీసేయల..

అతనక ఆపరషన చేసి కకతదమ కల అమరాచ్చేడ. 

కొదద్దరోజులక కడ కల కూడ నీలముం రముంగులోక మారముంద. 

డకటర: వముంటనే  ఆపరషన చేసి కొతత కల అమరాచ్చేల.. అననడ. 

కొదద్దరోజుల తరవాత కకతదమ కళళ్ళు రముండ బసూల కలర లోక మారపయయ. పేషముంట వముంటనే  
డకటర దగరరక వళాళ్ళుడ. 

డకటర: నక ఇపపడ మ పశబలముం అరర్థమయజముంద. మ లముంగీ రముంగు వదులతముంద.. మరు సరగార 
సననముం చేయకపవడముం వలల అద పవడముం లదు. రపటనముండ సననముం చేయముండ!!!

జక!
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పలలపప మాట
"నీత:  ఎముంత చెడడవాడలన మముంచి మాటల వలల వివక అవదగలడ"  అముంటసూ ఈ కథన రాసి పముంపిముంచిముంద
జజత. దనన ఎటిట చేసక మాకూ నమమకముం కలగిముంద- 'అవును, నజముంగానే మముంచి మాటల చెబతసూనే
ఉముండల..' అనపిముంచిముంద.                        రచన: జజత, 7 వ తరగత, కఫ స్ వరడ ససూకల , గుముంటసూరు.    

చితాశల: అముంజల, 7 వ తరగత, రాధా ససూకల  ఆఫ  లరనముంగ , అనముంతపరముం.

అనగనగా  ఒక  ఊళల  ఒక  బచచ్చేగాడ
ఉముండేవాడ.  అతన  పేరు  పలలపప.  పలలపప
పటట  గుఫ డడ.   రోజూ  బసట ముండలో  ఆగే
బసులల దగరరక వళళ్ళు అడకకనేవాడ. అటల
వచిచ్చేన  డబనలతో ఏద ఒకటి  కొనుకకన
తనేవాడ.  

ఒకరోజున బసట ముండలో బసుల  ఒకటి వచిచ్చే
ఆగిముంద.  అకకడ  అడకకవటముం
మొదలపెటట డ  పలలపప.  బసుల  దగిన
పఫయణీకల కొముందరు అతనక తల ఒకక
చిలలర డబన ఇచచ్చేరు. అముంతలోనే గుపపమన
సరాయ  వాసన  వచిచ్చేముంద.  ఎవరో  మముందు
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తాగిన వజకత  ఒకడ,  బసులలోముంచి  దగాడ.

పలలపపక  కళళ్ళు  లవు,  కనీ  మకక  పన
చేససూతనే ఉముందగా, ఆ సముంగత అరర్థమయజముంద.

సధారణముంగా  తాశగినవాళలవదరసూ  మన
లోకముంలో  ఉముండరు.  బచచ్చేగాళలన
కసరుకముంటరు.  అముందుకన పలలపప అతనక
దసూరముంగా  జరగాడ.  పఫకకక  తపపకొన
అతను వళళ్ళుముందుక బగా దర వదలడ.

తరగి  వళళ్ళుపదమన  వనకక  కూడ
తరగాడ. 

అముంతలోనే  ఆ  తాశగినతను  పలలపపన  పిలచి
ఒక  రసూపయ  దనముం  చేసడ.  పలలపప
అముందరక  పెటిటనటట  అతనక  దముండల
పెటట డ.

మరుసటి రోజున కూడ ఇలగే జరగిముంద.

తాశగుబోతవాడ  పలలపపన  పిలచి  ఒక
రసూపయ  ఇచచ్చేడ.  పలలపప  దముండముం
పెటట డ.

ఇటల  పద రోజుల పట వరసగా జరుగుతసూ
పయముంద.

పదకొముండో రోజున తాశగుబోతవాడ పలలపపక
పదరసూపయల నోట ఇచచ్చేడ.

కనీ పలలపప దనకస ముం ఆశ పడలదు.

అతన  నోటను  అతనక  తరగి  ఇససూత
"అయజ!  మరు  మరచిపయ  నక
పదరసూపయల  ఇచచ్చేరు.  ఇదగో  ఇద
తీసుకముండ" అననడ. 

"మరచిపయ కదుల.  చసూసే ఇచచ్చేను.  న
దగరర ఇవాళల చిలలర లదు" అననడ అతను.

"పరలదులముండయజ!  చిలలర  ఉననపపడ
ఇదుద్ద రుల.  లకపతే  తమరు  మాతఫ ముం  ఏముం
చేసత రు" అననడ పలలపప, నజాయతీతో.

"అవును;  అయన ఇద పద రసూపయలన



కొతతపలల                                                  50                                                              జులల  2018

నీకటల  తలసు?" అన అడగాడ. 

"కొతత  నోటలక చివర గీతలముంటయ సదమ,

ఉబనతత గా ఉముంటయ.  జాగఫతతగా  చసూసేత  ఆ
గీతలన బటిట అద ఏముం నోటో కనుకకవచుచ్చే"

అననడ పలలపప.  
ఆ  తాశగుబోత  వాడ  ఆశచ్చేరజపయడ.

"బగా  తలవలన  వాడవనే!  ఇదగో,  ఇవాలటక
ఈ పద ఉముంచుక, పరలదు" అననడ.

పలలపప  తీసుకలదు.  "అయజ!  తమరు
తాశగిన మతత లో ఉననరు కబటిట, నక ఇనన
డబనల  ఇసుత ననరు.  నక  అనపిసుత ముంద,

'ఈ  డబనల  ఇసుత ననద  తమరు  కదు,

తమరు  తాశగిన  మముందు'  అన.  ఒకసర  ఆ
మముందు  పఫభావముం  తగారక,  తమర  ననున
తటట కముంటరు, 'మసముం చేసడ గుడోడడ'

అన.  అముందుకన,  వదుద్ద  సదమ-  ఎకకవ
డబనల ఇవదకముండ. ఏద మక బదద్ధ పడతే
ఒక  రసూపయో,  రముండ  రసూపయలో
ఇవదముండ చల" అననడ.

"లదుల!  నేను ఎముంత తాశగిన కముంటోశలలోనే

ఉముంటను.  అటల  ఏమ  అవదదు"  అననడ
అతను, కొముంచెముం తగిర.
"అయన  వదుద్ద లముండ  అయజగారు-"

అననడ  పలలపప.  ఆపెలన  కొముంచెముం
సముంకచిససూతనే  "తమబోటి  పెదద్దలక  నేనేముం
చెబతాను  గాన,  అయన  వయసులో
పెదద్దనగా  నేనో  మాట  చెపపన,

అయజగారు?" అన అడగాడ.

"చెపప!" అననడ ఆ మనషి.

"అయజ!  రోజూ  చసూసుత ననను;  తమరు
రోజూ తాశగుతననరు;  ఇల తాగే బదుల,

ఆ  డబనలతో  మ  పిలలలక  ఏదలన  కొన
ఇవదచుచ్చే కద?!" అన చెపపడ పలలపప. 
అతను  ఏమ  మాటల డలదు.  నశరబద్దముం
అయపయడ.

"అయజ  క్షమముంచముండ-  ఏద  మనసులో
మాటన పెలక అనేసనముండయజ.  మ పరసిర్థత
ఏమటో  నక  తలీదు.  మక  పిలలల
ఉననరో ,  లద కూడ తలీదు..  క్షమముంచముండ.

నేను చినన మనషిన..."  పలలపప ఇముంక ఏద
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అముంటముండగానే  ఆ  మనషి  అకకడనుముండ
వళళ్ళుపయడ.

తను చేసిముంద మముంచి పనో, తపపడ పనో
అరర్థముం  కలదు  పలలపపక.  అయతే  తను
అనుకననటల గానే  మరుసటి  రోజునుముండ

బసులలో  ఆ  తాశగుబోత  అతను  రాలదు;

తనక  రోజూ  వచేచ్చే  రసూపయ  కూడ
పయముంద!

కొనన  రోజుల తరాదత  ఎవరో పలలపప  చేతక
గుడడవాళళ్ళు పటట కనే పల సిటక కటటను ఒకదనన
అముందముంచరు-  "తీసుక!  నీవలల  నేను
మారాను.  ఇపపడ  న  పిలలల  కూడ
సముంతోషముంగా  ఉననరు. చల ధనజవాదల!" 

అన.  అతన  గొముంతను  గురుత పటిట  దముండముం
పెటట డ పలలపప. అతన పేరముంటో తలీదుగానీ,

ఆ  తాశగే  ఆయన  దగరరనుముండ  ఇపపడ
సరాయ వాసన రావటలదు.

ఒక పేదవాడ చెరువులో ఒక చేపను పటిట తన ఇముంటిక తచిచ్చే వముండమన తన భారజకసత డ.

భారజ:   గాజస్  లదు, కరోసిన  లదు, కరముంట లదు, నసూన లదు ఎల వముండేద?

రలత చేపను తీసుకళళ్ళు మళళ్ళు చెరువులోనే వదలసత డ దనన.
నీటి ఉపరతలనక వచిచ్చేన చేప గటిటగా "సియముం గారక జల!!  పియముం గారక జల!!” అన అరుసుత ముంద.

పముంతలమమ: మ డడ ఏముం చేసుత ముంటడోయ ? 

చిముంట: ఫరీనచర  అమేమ పన టీచర  
పముంతలమమ: వాజపరముం బగా సగుతోముంద, మర?!

చిముంట: బగా సగుతోముంద టీచర .. పఫసుత తముం ఇముంటోల మముంచముం మాతఫమే మగిలముంద.

జక!
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తలవి-మముంచితనముం
రచన: పి.మకత, ఏడవ తరగత, దలలఖ్ నగర పబలక ససూకల, హెల దరాబదు
చితాశల: సుషిమత , 9 వ తరగత, రాధ ససూకల  ఆఫ  లరనముంగ , అనముంతపరముం.

రాజమమ,  సముంగయజ  దముంపతలక  ఇదద్దరు
పిలలల- సుశీల, సగర. 

వళళ్ళుదద్దరలోనసూ  సుశీల  మముంచిగా
చదువుతాడ;  కనీ వాడక కఫమశక్షణ లదు.

వాడ బదద్ధ మముంచిద కదు. 

సగర కేమ చదువు లదు;  కనీ కఫమశక్షణ
ఉముంద. వాడద మముంచి బదద్ధ.
రాజమమ,  రముంగయజలక  ఇదద్దరక  చదువు
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రాదు.  "మా  పిలలల  ఎటల
చదువుతననరు?"  అన  వాళళ్ళు  బడలో
టీచరలను అడగేవాళళ్ళు. 

"సుశీల బల చదువుతాడ. సగర క చదువు
సరగార  రాదు"  అనేవాళళ్ళు  వాళళ్ళు.  దముంతో
తలలదముండఫ ల  సగర న  వాయముంచేవాళళ్ళు;
"మా  సుశీ,  మా  సుశీ"  అముంటసూ  సుశీల న
గారాబముం చేసేవాళళ్ళు. వాడ ఏద అడగితే అద
కొనపెటటవాళళ్ళు.
తలలదముండఫ ల  దగరర  లనపపడ  సుశీల
సగర న  ఎగతాళ  చేసేవాడ.  "నలగా

ఉముండల,  నువదముంటి,  మదద్దపపపలగా?"

అనేవాడ.  

సగర నవిద,  "చేతక ఉముండే ఐదు వళళ్ళు ఒక
లగా ఉముండవు.  మనముం ఇదద్దరముం మనుషలముం
ఒకలగా  ఉముంటమా?  నువదమ  తలవిగల
వాడవి, నక అనన తలవి తేటల లవు- ఏముం
చేసత ముం" అనేవాడ.

కలముం  గడచిముంద.  సుశీల,  సగర  ఇదద్దరసూ
పెదద్దవాళలయరు.  సుశీల  పెదద్ద  పఫభుతోదజగి
అయజడ.  పఫభుతదముం  వాళళ్ళు  అతనక  ఒక
పెదద్ద ఇలల , కరు ఇచచ్చేరు. అతన భారజ పెదద్ద
కటముంబముం నుముండ వచిచ్చేముంద. 

ఇక  సగర,  లకక  లననన  కషట ల  పడడ క,

చివరక  ఓ  చినన  కముంపెనీలో   గుమసత
అయజడ.  అయతే అతన మముంచితనముంవలల,
ఆ కముంపెనీ ఓనరు అతనన మెచచ్చేటముం,  అతనన
దగరర  చేసుకొన,  అల  ఓ  మసతరు  జీతముం
ఇవదటముం జరగాయ.  సగర భారజద కూడ
సధారణ కటముంబముం. 

"  'చదువుకరా'  అముంట  వినలదు  మా
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చినోనడ.  చదువుకొన ఉముంట వాడ కూడ
పెదద్దడలగా  గొపపవాడ  అయజవాడ"

అనేవాళళ్ళు రాజమమ-సముంగయజ.  ఆ మాటల
విన సగర భారజ చల నొచుచ్చేకనేద,  కనీ
సగర  మముంచితనముం  ఆమెకూ  అముంటిముంద
ఏమ,  బయట  పడ  అతత  మామలన  ఏమ
అనేద  కదు.  "వాళళ్ళు  ఇపపడ
పెదద్దవాళళ్ళుయరు.  పెదద్దవాళళ్ళు  ఇముంతే-

మారరు" అన తనే సరుద్ద క పయద.

మసలతనముం  మద  పడన  కొదద్ద  రాజమమ,
సముంగయజ  ఊళళ్ళు  పనుల  కటిట  పెటిట,
కొడకల  దగరర  ఎకకవ  సమయముం
గడపలనుకననరు.  పెదద్ద  కొడక  అముంట
వాళలక  పేఫమ  ఎకకవ;  అద  కక  వాడ
సముంపదనపరుడ. అముందుకన మముందు వాళళ్ళు
ఇముంటిక వళాళ్ళురు.

వాళళ్ళు  వళళ్ళు  సరక  కడల  కొడకతో
పటల డతననద- "మ అమమవాళళ్ళు వసేత నేను
చకర  చెయజను.  వాళలక  నువుద  ఏముం
చేసుకముంటవ  అద  నువద  చేసుక"  అన.

"చసూడ,  న  పనుల  నక  ఉముంటయ.

నువుద, వాళళ్ళు ఎటల  ఉముంటరో మ ఇషటముం. న
దగరర నచచ్చేకపతే వాళళ్ళు సగర గాడ దగరరక
పతారు-  పొమమముందముం"  అముంటననడ పెదద్ద
కొడక!

మసలవాళళ్ళున  చసూడగానే  వాళళ్ళుదద్దరసూ
మాటల కటిట పెటిట  "వచచ్చేరా!  సర సర!  మ
గద  అదగో,  శుభదముం  చేయముంచి  పెటట ముం.

అముందులో  ఉముండముండ.  ఏముం  కవాలనన
పనమామయక  చెపపముండ"  అన  బయటిక
వళళ్ళుపయరు.  

వాళల పిలల డ రణధీర ఎపపడూ సెలోస్ఫూనులో
ఆటల  ఆడతో,  చదువు  సముంధజల
లకముండ  ఉముండేవాడ.  తలలదముండఫ లదద్దరసూ
వాడక ఏలముంటి మముంచి బదుద్ధ లసూ నేరపలదు.

వాడ  తముంటరగా,  వటకరగా  మొదుద్ద గా
తయరయజడ.  రాజమమ  కొడకక,

కడలక ఏవ సలహాల ఇవదబోయముంద కనీ
వాళళ్ళు  పటిటముంచుకలదు.  సుశీల  ఒకకసర
తాగి  ఇముంటిక  రావటముం,  తలల  దముండఫ లతో
మొరటగా మాటల డటముం కూడ జరగిముంద.

"ఇముంత  చదవాడ  అయన  వడ  జీవితమే
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ఇటల  ఉముంద;  చినోనడక అసల చదువు లదు
వాడటల  ఉననడో"  అన  బముంగ  పడడ రు
మసలవాళళ్ళుదద్దరసూ.  వాళలక  ఆ  ఊహ
వచిచ్చేముంద  లద,  కడల  "అయతే  మర
వాళళ్ళుముంటికే  పముండ!"  అన  పెటట  బేడ  సరద్ద,
వాళలన చినోనడ ఇముంటిక పముంపిముంచేసిముంద.

సగర  కొడక  సముందప్  బగా
చదువుతననడ.  బధజతగా ఉముంటననడ.

సగర ఉదజగముంలో అలసిపయ ఇముంటిక వసేత
భారజ,  కొడక  ఇదద్దరసూ  అతనక  సయముం
చేసుత ననరు.  మసలవాళలన  వాళళ్ళు  పేఫమగా
చసూసుకననరు.  వాళలతో  కలసి  కూరొచ్చేన,

మాటల డ,  అననటిలోనసూ  వాళల

అభిపశయలసూ  తీసుకముంటననరు.

చసూససూతముండగానే  వాళల  దగరర  నలల
గడచిపయయ.  ఈ  ఆరు  నలలోలనసూ
కొడక,  కడల  ఒకకసర  కూడ
కొటల డకలదు.  కొడక  ఎల
చదువుతననడో  పటిటముంచుకకముండ  ఒకక
రోజు కూడ గడవలదు. 

"ఏమ  అనుకననగానీ,  చినోనడదే  మముంచి
జీవితముం రాజమామ! తలవి తేటల ఎనన ఉముంట
మటక ఏముం లభముం, కఫమశక్షణ, మముంచితనముం
ఉముండల  గానీ?!"  అముంటనన  సముంగయజ
మాటలక  "నజమే"  అన  తలసూపిముంద
రాజమమ.

1. చెలమన మముంచిన కలమ లదు, సముంతకపితన మముంచిన బలమ లదు
2. "డబనలో శకత లదు. కనీ మముంచితనముంలో, పవితఫతలో శకత ఉముంటముంద."

3. ధీరుల సతజమారారనన ఎపపడూ తపపరు
4. వజకతతాదనన కపడకవడమే అతమగౌరవముం
5. లవముండ, మేలకనముండ గమజముం చేరముంత వరక విశఫమముంచకముండ
6. అతమ సముందరరమనక తోడపడన జాజ్ఞానముం అజాజ్ఞానముం.

7. ఈ దేశనక వరుల అవసరముం వుముంద. అముందుకే వరులకముండ.

8. పఫత మనషిలోన మముంచిన చసూడటముం నేరుచ్చేకముంట మనలోన మముంచి పెరుగుతముంద.

వవకనతద 

వణ
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కపడన దలవముం
రచన, చితాశల : కముంచనపలల దదరకనథ , తరుపత

కకషషపటనముంలో ఉదయ, శరత అనే

సేనహితలముండేవారు.  అనన విషయలలో నసూ
వాళళ్ళు  భావాల కలసేవి;  కనీ ఒకక  దేవుడ
విషయముంలో  మాతఫముం  ఇదద్దర  నమమకలసూ
వరుగా ఉముండేవి.  

ఉదయ క భకత  ఎకకవ.  శరత కేమ నమమకముం
తకకవ. ఇదద్దరసూ చలసరుల  దేవుడ గురముంచి
వాదులడకననరు.   ఇదద్దరసూ  ఓటమన
అముంగీకరముంచేవాళళ్ళు కరు. 
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బగా  వాదముంచుకననక,  ఆఖరక  శరత 
"ఇదముంతా  అయజద  కదు-  లన  దేవుడన
నువుద చసూపిముంచనసూ లవు;  నేను చసూడనసూ
లను-  ఊరుక!"  అనేవాడ.  "సరలరా!

నువద  ఎపపటికలన  తలసుకముంటవుల!"

అనేవాడ ఉదయ. 

ఒకసర విపరీతమెలన గాలవాన వచిచ్చేముంద.

ఊరు  మొతతముం  జలమయమెలముంద.

లకకలననన  ఇళళ్ళు,  చెటసూల  కూలపయనల.
అముంతలోనే  వాతావరణ  శఖ  హెచచ్చేరకల:

ఊరక  పకకనే  ఉనన  నద  పొముంగనుననద-

వరదల  వచేచ్చే  పఫమాదముం  ఉముంద!    ఊర
పఫజలముంతా అపఫమతత లల  తేరుకనేలోపల విధ
వికటిముంచిముంద:  నద  పొముంగిముంద;  వరదనీరు
ఊళలక రానే వచిచ్చేముంద!

ఊళళ్ళు  పఫజలముంతా  పశణాల  అరచేతలో
పటట కన,  ఇలల  వదల సురకత పశముంతాలక
బయలదేరారు.  అముందరతో పట  ఉదయ,

శరత  కూడ. ఇముంతలో వనుకనుముండ కొముందరు
"తదరగా  పరగటటముండ,  నీళళ్ళు  వగముంగా
వసుత ననయ,  ఎవరన వాళళ్ళు కపడకముండ"

అన అరుససూత వాళళ్ళున దటకొన మముందుక
పరుగు  పెటట రు.  వాళళ్ళు  వనకనే  ఉదయ,

శరత కూడ పరుగుపెటట రు. 

ఇముంతలో  ఉదయ  నడసుత ననవాడలల  ఆగి
తసూరుపవలపక  తరగి  నమసకరససూత,
"దేవుడ,  మమమలన  కపడ సదమ!"  అన
మొరపెటట కననడ. అముంత ఆయసముంలోనసూ
శరత నవుదతసూ "ఇదగో,  మనముం కొదద్ద సేపటోల
ఆ  కొముండ  పఫదేశనన  చేరుకముంటముం.

ఎముందుకముంత  కముంగారు?  ఇపపడేమెలముందన
ఇకకడ ఆగి పశర ర్థనల మొదలటట వు?  పద,
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మముందు పరుగు పెటిటన వాళళ్ళున చేరుకవాల
మనముం  కూడ.  లకపతే  పఫమాదముం!”

అననడ.

ఉదయ ఏద అనబోతముండగానే అతను
"ఇపపడ  మనముం  వాదముంచుకనే  సమయముం
లదు.  తదరగా  పద..."  అముంటసూ  అతనన
మముందుక  నటట డ.   అముంతలోనే  వాళళ్ళు
వనకనుముండ  నీటి  పఫవాహముం  ఒకటి  వగముంగా
వచిచ్చేముంద.  ఉదయ,  శరత ఇదద్దరసూ ఆ నీళళ్ళులో
పడ  తల  మనకలయజరు.  ఉకకరబకకర
అవుతసూ  కొటట క  పసగారు.  అముంతలోనే
ఆశచ్చేరజముంగా  వాళల  కళళ్ళు  ఏవ  రాళలలో
ఇరుకకననయ.  ఇదద్దరసూ  మరో  ఆలోచన
లకముండ ఆ రాళలను పటట కన పెలక ఎగబశక,

ఆ రాళళ్ళు గుటట మద కూరుచ్చేననరు. 

వాళల  చసూససూతముండగానే  నీళళ్ళు  మటటముం  ఇముంక
ఇముంక పెరుగుతసూ పయముంద. వాళళ్ళు ఆ రాళల
గుటట  మదే  ఇముంక  ఇముంక  పెలక  జరుగుతసూ
పయరు.  చుటసూట  కనుచసూప  మేరలో
అముంతా చెరువులగా నీళలతో నముండపయముంద!

వాళల  మముందు  పరుగు  పెటిటన  జనల
జాడలదు.  ఇదద్దరసూ  అటల  ఒక  రోజముంతా
కూరుచ్చేననక,  నీటి  మటటముం  కొదద్దకొదద్దగా
తగిరపసగిముంద. 

"హమమయజ!  బదతకపయముం!  అముంతా దేవుడ
దయ!" అననడ ఉదయ. 

"అదేముం  లదు.  ఒరయ!  మన  ఊళల
నువదకకడవ  కదు  కద,  భకత డవి?  మర
ఇముంతమముంద భకత లముంట,  మర మ దేవుడ
వాళళ్ళుముందరనీ  ఎముందుక  రకముంచలదముంటవు?!

అముంతమముంద భకత లన  కపడన మ దేవుడ,

ఆయనన  నమమన  ననున  ఎముందుక
కపడనటల ?!" అననడ శరత.

"వాళలముంతా  ఆగి  పశర ర్థన  చెయజలదు.  చేసి
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ఉముంట ఇముంతక మముందు లన ఈ రాళల గుటట
ఏద  వాళలక  దరక  ఉముండేద!"  అననడ
ఉదయ.

"అయతే  అపపడ  మనక  ఇకకడ  చోట
సరపయద  కదు!”  అననడ  శరత,

పముంతముంగా.

నీళళ్ళు తగిరన  కొదద్ద  వాళళ్ళు కూరుచ్చేనన  రాళళ్ళు
పొడగు పొడగు సతముంభాలలగా,  ఒక దన
మద  ఒకటి ఎగుడదగుడగా పడ ఉననటల
కనపిముంచసగాయ.   అపపడ  గానీ  శరత
గమనముంచలదు-  ఆ రాళలనీన ఏద దేవాలయ
శధలల- అవి ఇకకడక ఎల వచచ్చేయ?!

అముంతలోనే  దనన  చసూసిన  ఉదయ
ఆశచ్చేరజముంతో  " ఒరయ !  చసూశవా,  ఆ దేవుడే 
భసూమలో  ఉముండ  మనలన  కపడడ.

లకపతే  మనముం  కూడ  ఈ  పటిక  జల
సమాధ అయ ఉముండేవాళలముం!" అననడ. 

శరత  మాటల డలదు.  అతనక  అరర్థముం
అయముంద:  “దేవుడ  అనే  భావన  కలగి
ఉననవాళల  మముంచినీ,  చెడనసూ అననటినీ ఆ
భావనకే  ఆపదసత రు.  వార  విశదసముంలోనే
ఉననడ  దేవుడ.  దనన  పఫశనముంచటముం  వలల
పఫతేజకముంగా వచేచ్చే లభముం ఏమ లదు. నజముంగా
విశదసిముంచేవాళల  తమ  విశదసముం  ఆధారముంగా
మానసిక  సిర్థరతాదనన  సధముంచుకముంటరు.

అటల  వాళల  విశదసముంలోన  దేవుడే  వాళలక
మేల  చేసత డ!  మముంచిక,  చెడక-

విశదసమే వాళలక ఉనన సముంపద!” అన. 

వాన, వరద అముంతా తగిరపయక,  వరదలో
బయటపడన  పరాతన  శవాలయనన
పనరుదద్ధరముంచి  పూజలసూ,  పనసకరాలసూ
చేయనరముంభిముంచరు  ఊరవాళళ్ళు.  శరత
ఇపపటిక  దేవుడన  నమమడ-  అయతే
అతనపపడ ఎవదరతోటీ 'దేవుడ లడ' అన
వాదముంచటలదు!

వినదగునవదరు చెపిపన- విననముంతన వగపడక వివరముంప దగున
కన కలల-నజమ తలసిన మనుజుడప నీతపరుడ మహిలో  సుమతీ!
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మముంచివాడ మరళయజ
రచన: ఉముండశళళ్ళు రాజశముం, ఉపధాజయుడ, కపపలకముంట, సిదద్ధపేట జలల , తలముంగాణ రాషటస్త్రీముం.

చితాశల: ఐశదరజ,7 వ తరగత, రాధా ససూకల  ఆఫ  లరనముంగ , అనముంతపరముం.

పటిగడడలో  మరళయజ   అనే  భసూసదమ
ఒకయన  ఉముండేవాడ.   మరళయజక
వముంద  ఎకరాలక  పెలగా  భసూమ  ఉముంద.

అతనక  ఏ  దేశలసూ,  రాషటస్త్రీ లసూ,

సముంకేతకతలసూ  తలీవు.  అతనక  ఉననదలల
మముంచితనముం,  మాటకరతనముం.  కేవలముం  ఆ
రముంటిముంటి వలల   అతన వజవసయముం చకకగా
జరుగుతననద.  ఎలముంటి  లోటపటసూల

లకముండ పముంటల పముండతననయ. 

కషట లోల ఉనన వాళళ్ళుక అనేక మముందక కరన
సహాయముం  చేసేవాడ  అతను.  పేదలను
ఆదుకొన  సహాయ-పడతముండేవాడ.  అటల
అముందరసూ  "మముంచివాడ  మరళయజ"  అన
పిలచేవాళళ్ళు ఆయనన.
మరళయజ  మనమడ  'సిదద్ధ రర్థ'  పటనముంలో
చదువుకముంటననడ.  ఒకసర  సెలవల
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సమయముంలో  సిదద్ద రర్థ  పటిగడడక  వచచ్చేడ.

తాతతో  పట  పొలముం  దగరరక  వళాళ్ళుడ.

అకకడ  మరళయజ  ఒక  పెదద్ద  రాయమద
కూరుచ్చేముండ,  కూల పనులక వచిచ్చేన వాళలన
ఆపజయముంగా  పలకరసుత ననడ;  అముందరక
కూల  డబనల  ఇసుత ననడ;  కొముందరక
వాళళ్ళు  అడగినముంత  మొతాత లోల  ఎకకవ
డబనల కూడ ఇవదసగాడ. 

మరళయజను గమనసుత ననడ సిదద్ద రర్థ. తాత
మాటల డే తీరు మరీ మెతతగా ఉముంద. ఎవరలన
ఎకకవ డబనల అడగితే కూడ ఈయన
జముంకటముం లదు-  వాళళ్ళు అడగినముంత మొతతముం
ఇచేచ్చేసుత ననడ.." 

అముంతలోనే ఎవరో పిలచ్చేనటల ,  సిదద్ధ రర్థ దగరరక
ఒక మసలయన వచిచ్చే నలచ్చేననడ: "మ
తాత తను సముంపదముంచిన దననముంతా  ఎటల
పముంచి  పెడతననడో   చసూసవా?  అటల
అడగినవాళలకలల  ఇచేచ్చేసేత,  ఇముంక  మక
మగిలద  ఏముంటి,  బసూడద!"  అననడ
వటకరససూత.
సిదద్ద రర్థక  తన  మనసులో  మాట
విననటలయముంద.  మసలయన  మాటల
నజమే  అనపిముంచయ.  తాతమద  చల
కపముం   వచిచ్చేముంద.  అలగి  మభావముంగా
కూరుచ్చేననడ. 

"ఏమెలముందరా,  ఎముందుకటల  ఉననవు?"  అన
మరళయజ  ఆరోజు  సయముంతఫముం  అడగితే,

అపపడ  అరచడ  వాడ:  "నువుద
డబనలనీన  వకధాగా  ఖరుచ్చే  చేసుత ననవన
అముందరసూ అనుకముంటననరు.

అటల  అడగినవాళళ్ళుకలల  డబనల
ఇచేచ్చేసుత ముంట  ఎలగ?  మనక  ఏముం
మగులతముంద?" అన.
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మరళయజ  ఒకక  క్షణ ముం  పట  ఏమ
మాటల డలదు.  తను  ఏమెలన  'అతగా
మాటల డడేమ'  అనుకననడ  సిదద్ధ రర్థ.
అయతే  వముంటనే  చిరునవుద  నవిదన
మరళయజ, "రా!  నీక విముంత చసూపిసత ను!"

అముంటసూ   సిదద్ద రర్థను  వముంట  బటట కొన
మారకట క వళాళ్ళుడ.

మారకట లో సిదద్ద రర్థకసముం పల రకల బటటల
కొననరు.  దుకణ ముం  యజమాన  అముందర
కముంట  ఎకకవ  తగిరముంప  ఇచచ్చేడ
మరళయజక. తరువాత వాళళ్ళుదద్దరసూ పయ
కరాణముంలో   సరుకల  తీసుకననరు.

కరాణముం  యజమాన  కూడ  అముందరకముంట

తకకవ  బలల  వశడ.  ఆపెలన  ఇదద్దరసూ
మారకట క  వళళ్ళు  కూరగాయల  కొననరు.

కూరగాయల  వాళళ్ళు  మరళయజ
సముంచినముండ  కూరగాయల  నముంపి  ఇససూత
"అయజ!  నీ మేల తీరుచ్చేకలముం!"  అముంటసూ
నమసకరముంచరు. 

సిదద్ధ రర్థక  ఆశచ్చేరజముం  అనపిముంచిముంద.  "మేముం
వచిచ్చే కూరల కొనుకకముంట, ఇముంక అముందులో
మేల ఏమననద?" అన ఆశచ్చేరజపయడ. 

అముంతలోనే   "మ  సముంపదనముంతా  వకధాగా
పముంచుతననడ"  అనన  మసలయన
కనపముంచడ.  సిదద్ద రర్థ  దగరరక  వచిచ్చే
"వచచ్చేవా?!"  అముంటసూ కౌగిలముంచుకననడ:

"ఇదగో,  మ తాత చేసిన సయముం వలల ఇటల
బటటల దుకణాలవాళళ్ళు, కరాణా దుకణాల,

కూరగాయలమేమ  వాళల  కదు;  నలముంటి
వాళళ్ళు  కూడ  ఎముందరో   బగుపడడ రు.

పూరీదకలనుముండ  వారసతదముంగా  వసుత నన
పొలలోల  నణజమెలన  పముంటల  పముండముంచి,

వాటిలో  ఎకకవభాగానన   కూలీలక
ఇవదటమే  కదు;  మాలముంటి  మామసూల
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పఫజలక  కూడ  ఇల  అనేక  విధాలగా
సయపడతననడ మ తాత.

నువుద  'చిననవాడవి  కద,  ఈ  విషయముం
తలసుకవాల;  మ  తాతన  అరర్థముం
చేసుకకముండ  వధముంచకూడదు'  అనే,  నీతో
అటల  అననను.  నీ  మనసులక  బధ
కలగిముందేమ,  ననున క్షమముంచు"  అననడ ఆ
మసలయన.

సిదద్ద రర్థ అలక తీరముంద. తాత ఎముంత మముంచి పన
చేసుత ననడో,  ఎముందుక  అముందరసూ  ఆయనన
'మముంచివాడ' అముంటరో అరర్థమెలముంద.

తన  ఆలోచనల  ఎముంత  సముంకచితముంగా
ఉననయో  తలసి  వచిచ్చేముంద.  పదమముందక
సయపడడముం  వనుక ఉనన ఆనముందనన తాత
ఆనముందముంలో  చసూడగలగాడతను.  "నేను
కూడ  ఇపపటినుముండే  మముంచి  పనుల
చేసత ను" అనుకననడ గటిటగా. 

చిలపి పఫశనల:

దరన పయ మనషి ఎల ఉముంటడ?

జ) ఉముండమముంట ఉముంటడ!

ఎపపటికపపడ మారపయ రణముం?

జ)వాతావరణముం!

అముందరసూ నమసకరముంచే కల ఏమటి?

జ) పసతకల!

దర ర్ఘ యతఫ!
ICU లో ఉనన వజకత రాశ ఫలముం చసూసేత ఇల ఉముంద:

"ఈరోజు మక శుభదన ముం. సుదసూర పఫయణముం, తకకవ ఖరుచ్చే, పత  మతఫ ల, 

బముంధువుల కలయక, పఫయణానక ఎలముంటి ఆటముంకముం కలగదు. శుభముం..! “
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భదదముం బడడ
రచన: ఆర .సి.కకషషసదమ రాజు, రాచపలముం గాశమముం, పతసూతరు మముండలముం, చితసూతరు జలల .
చితాశల : శ క.వి.కఫషషరావు గారు,  కరసూనల. ఫోను- 9348611445

జువదలదనన   తాముండలో పఫభుతద  పశథమక
పఠశల  ఉముంద.  నగరక  సమాజానక
దసూరముంగా,  కనీస  వసతల  కూడ  లన
తాముండ  అద.  పఠశల  సెలతముం  పడబడన
భవనముంలో,  నేడో  రప  కూలపతముందననటల
శధలవసర్థలో ఉముంద. 

సఫవముంత అనే పప ఆ బడలో  రముండవ తరగత
చదువుతోముంద.  అమామనననల  ఇదద్దరసూ
వజవసయముం,  కూల  పన  చేసత రు.  వాళలక
సఫవముంత ఏకలక సముంతానముం.  చల చురుకగా,

చలకగా,  తోటి  పిలలలతో  సరదగా
ఉముంటముంద.  ఆటల  ఆడతముంద;  పటల
పడతముంద.  బడక  అముందరకముంట  మముందు
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వచిచ్చే,  చేదబవిలోముంచి  నీళళ్ళు  చేద,  బడ
చుటసూట ఉనన చెటలక పసుత ముంద. 

ఒకరోజు సఫవముంత బడక వచిచ్చే కూరొచ్చేన,

చకకగా  పలకమద  తలగు  చసూచివాశత
రాయటముం మొదల పెటిటముంద.   పసతకముం  కేసి
చసూడటముం,  మళళ్ళు పలక మద రాయటముం-  ఆ
పనలో ఎముంత మనగిపయముందముంట,  ఆ పప
బలపముం అకకడనుముండ జార దగరరోలనే ఉనన ఓ
చినన బొరయలోక పడపయముంద. 

అయతే అటల  పడటముం గమనముంచిముంద సఫవముంత.

అదేద  ఎలకల  చేసిన  బొరయ

అనుకననద.  'బలపముం  ఎకకవ  లోతక
పయ  ఉముండదు'  అనుకననద  ఏమ,  ఆ
బొరయలోక  చెయజ  పెటిటముంద.  బలపముం
దరకలదు సరకద,  విష కఫమ ఒకటి తనను
చటకకన కట వసిముంద. 

"నొపిప-నొపిప!  పమ!  పమ!"  అన
అరుచుకముంటసూ పరుగుల తీసిముంద సఫవముంత.

పకకనునన  పిలలల  భయపడపయ  కేకల
పెటట రు;  తాముండ  జనమముంతా  బడ  వదద్దక
చేరారు.  సఫవముంత అమామనననల ఏడచ్చే ఏడచ్చే
తలల బదుకననరు. కరచిముంద తేల అయ
ఉముండచుచ్చే,  పపక  తలీక  ఎకకవ
భయపడతననద  అనుకననరు
తాముండవాళళ్ళు. 
అయతే అముంతలోనే ఆ బొరయలోనుముంచి ఒక
నగుపమ  జరజరా  బయటిక  రావటముం
చసూసి జనమముంతా  అదర పయరు. వాళలలో
కొముందరు పమను పటట కొన బముంధముంచరు;

108  అముంబలనుల  వారక  ఫోన  చేసి
పిలపిముంచరు. చకచక సఫవముంతన పటటణముంలోన
ఆసపతదక తరలముంచరు.
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అయతే  అదకషట ముం  బగుముంద.  వాళళ్ళు
అసుపతదక  చేరుకనే  సరకే  అకకడ  డకటరుల
విషప  విరుగుడ  ఇముంజక్షనుతో  సిదద్ధముంగా
ఉననరు.  సరలన  సమయనక  వలదజముం
లభిముంచటముంతో సఫవముంత కసత  బదతకపయముంద.

కబటిట,  జాగఫతత  పిలలలసూ !  ఆటలలన,

పటలలన,  చదువులలన,  చకరీ  అయన,

జాగఫతతగా  ఉముండల.  విషకఫమల  ఉముండే
పఫదేశలలో అపఫమతతతతో వజవహరముంచల. 

ఎపపడలన  విషకఫమల  కరచినటల
అనుమానముం వసేత తక్షణముం దగరరలోన పఫభుతద
డకటరలను సముంపఫదముంచల.

1. రాయ నీళళ్ళులో వసేత ఎముందుక మనగిపతముంద? 

2. గుడడ  పెటటలన కడ ఏమటి? 

3. వసుకలన గొడగు ఏమటి? 

4. మొకకక పూయన రోజాల ఏమటి? 

5. రుచిలన కరముం ఏమటి? 

6. అముంకలోల లన పద? 

7. భారజ లన పత ఎవరు? 

8. అననముం తనకపతే ఏమవుతముంద? 

9. తనలన కయ ఏమటి? 

10. పిలలల ఉముండన ససూకల  ఏమటి? 

11. ఆపరషన  చేసుత నన డకటరుల  మఖనక గుడడ ఎముందుక కటట కముంటరు?

12. నోరు లకపయన కరచేవి? 

13. ఎముంత విసిరన చేతలో ఉముండే కరఫ? 

చిలప పత శశల

తకక జవబల

1. ఈ
త రా

దు
 క బటిట 2. పకడ 3. ప

టటగొడ
గు

 4. శరోజా
ల

 5. ఆకరముం 
6. దౌ

శపద 7. అలో
లపత 8. మ

గిలప
త

ముం ద 9. లముంపకయ
 10. డల స్త్రీవిముంగ  ససూకల   

11. ఎవరు
 చేశ

రో  తలయ
కూ

డ దన 12. చెప
పల

 13. విసనకరఫ



 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of India
Dharmavaram Branch
IFSC: SBIN0020902

(బజ్యేసంకు వార నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా పపతిసార 
రర. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో డబబ్బ 
కటట్టకసండి-  నరగా మీ అకస్కూసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాట్ట కులో ఉనర్నె సెటుల్లో
(సుమారగా)

వెల (రర)

(పోసట్టజి రర 50  అదనసం)

1 2011 Set 1 500 20

2 2012 Set 8 10 160

3 2013 Set 3 76 75

4 2014 Set 10 314 250

5 2015 Set 7 753 175

6 2016 Set 8 905 200

7 2017 Set 7 1202 175

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9490180695.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పిలల్లోల చెపిప్పిన కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకస్కూడకస్కూడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతనార్నెయ! ఇపుప్పిడే కొనసండి! అసందరకీ చెపప్పిసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసంద:

రర. 360/- (పోసట్టజీ మరయ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పిటకపుప్పిడు సాధారణ పోసుట్ట లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందల కటట్టటసం చాల 
సులవ!    కపడిట కారర్డ ల దర్వరన, డెబట కారర్డ ల దర్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దర్వర 
కూడా కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకస్కూసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుస్కూన పన కూడా 
లేదు!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli



మారర్కుల, కథల?

సుబబ్బారావు  వచచ్చాడు  "ఇదిగ,  పపపపంచమపంతా  'రారపంకులు  కావాల,  మారర్కులు  కావాల'  అన
తనన్నుకులడుతపంట,  మీర  ఇటట  'కధలు,  జోకులు,  పాటలు'  అన  పపంతపం  పటట కొన  కూరచ్చాటపం
బలేద" అపంటట. 

నేన నవావ్వాన. "గురర పటట వ, మొతార నక?!" అనన్నున.  

"ఆ మాతపపం తెలుసటరనే ఉపందిలే. అయిన మీ కొతరపలట వాళటక చదవులు కావాల-అకర్కురటద, మపంద ఆ
సపంగతి తేలుచ్చా, ఇవాళట" అనన్నుడు సుబబ్బారావు కూరచ్చాపంటట.

"చటడు సుబబ్బారావ,  అరరపం చేసుక:  కథలట మనసుక హాయినచేచ్చా గుపంణపం ఉపంటపంది.  అవి పిలటలన్ను
నవివ్వాసర యి; వాళటన మెచచ్చాకుపంటయి; వాళటకు రకరకాల సపంగతలు నేరర్పిసర యి; ఎటట  ఉపంట మపంచిద
చెబుతాయి;  జీవితపం పటట  ఆశన,  భవిషరతర  పటట  ఉతాత్సాహానన్ను  కలగిసర యి.   అటట పంటివి చదవకపోతే,

పిలటలు  తపందరగా  మసలవాళళ్ళు  అయిపోతార.  నవవ్వాటపం,  సపంతోషపడటపం  మరచిపోతార.

నరాశావాదలు అయిపోతార.  అది ఏపం మేలు, చెపర్పి?" అనన్నున అననయపంగా.

"అవునలే, రజపంతా పనచేసక ఓ కథ చదివితే నకు కూడా పాప్రాణపం లేచివచిచ్చానటటనపిసుర పంది.  అయిన
చదవుకవాలత్సాన పిలటలు వీటిల పడితే వాళటక టటపం వసుట  కాదట?"

"ఇరవట  నలుగు గపంటలట పన చేసర  ఇపంజనట  వడెకర్కుపోతాయిరా బబట!  మెదడుల పనతీరన అరరపం
చేసుకవాల;  వాటిక సదతీర సమయపం దొరకేటట  చేయాల.  రలకత్సా అయిన మెదళట కద అదద్భుతాలు
ససృషటపంచేది?!  ఆట పాటలు,  కళలు,  సహితరపం-  ఇవనన్ను మనసున చలటబరసర యి.  కొక్రొతర  ఊపిర పోస,

అపంతరపంగాలన్ను  పాప్రాణశకరతో నపంపతాయి"

“నవువ్వా ఏదేద చెబుతావు- అపంతేలే" అనన్నుడు సుబబ్బారావు నసత్సాహాయపంగా. 

"ఇదిగ,  నవువ్వా నసుగుతటనే ఉపంటవుగాన..  ఇదొకర్కుటీ చెపర్పి-  మీవాడి మఖపం కొతరపలటన చటడగానే
వలుగుతపంద, లేద?"  చివర అసర సపం పపయోగిపంచన నేన.

కొడుకు మఖపం గురర కొచిచ్చాన సుబబ్బారావు సపంతోషపంగా నవావ్వాడు. 
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